


 مًدمي 

 الرٍدة وُ الكمِ الخّري 

من ًٍ الكمِّ ؟ 

 رعة الكمِّ وُ ثصًّي الرٍدة وُ الكمِ الخّري 

 ثشجمف إلُ ضٍت الكمِّ ؟ ًِ 

دراصة مّداهّي قلُ واٌف الرمكّةت الخّرِة 

ثٍضّةت 



 ة وُ مرةل الكمِ الخّري الجؽٍقُ وُ بلدهة  .ضصٍة مبةُر

 

  ِلّةت الكم
 
ًداف الرمكّةت وخدمة المشجىّد بجؽٍِر ا

 
 .ثصًّي ا

 

 ًداف
 
صةلّب اإلدارِة لجصًّي اال

 
 .  االصجىةدة من الجًوّةت الصدِدة واال

 

 ثًدِم الخدمةت الجؽٍقّة بَ ىةءة قةلّي وبؽرق ثوةصب الىبة المشجٌدوة. 



 ُد م ن
 
و الكمِّ ُكوطر مٌم ثشكَ الرٍدة إلَ ثصًًّي والجة

 
ر رعة المشجىّد ا ن مةلبٌة ُِذ

 
ِخجله البةشدٍن وُ ثكرِه الرٍدة ُ دّرًا إال ا

ش د قلم ةء الر  ٍدة وً ٍ . وز ٍدى بمش جٍِةت قةلّ  ة م ن الرع ة 
 
م  ةن وّخب ٍ )وور  د ا

 
هٌ ة ( ا

 
وِكروٌ  ة ( الرع ة الج  ة  للكمّ ِ ) ِك رف الر  ٍدة بة

برز الرواد المؤخرِن وُ إدارة الرٍدة الشةملة  -زٍزِه زٍران
 
هٌة  –وًٍ من ا

 
 (دٌة االصجخدا  ششب مةِراى المشجىّد )بة

 

  و الخدم  ة المًدم  ة م  ن
 
داء الىكل  ُ للمو  جذ ا

 
وِـٌ  ر م  ن ً  ذِن الجك  رِىّن ارثب  ةط الر  ٍدة  بجٌٍك  ةت واشجّةز  ةت الكمّ  ِ ورب  ػ لل  ٍ ب  ةال

المؤصش  ة وجَ  ٍن الر  ٍدة شّوب  ذ ً  ُ ثلبّ  ة شةزّ  ةت وثٌٍك  ةت الكمّ  ِ وال ِكو  ُ لل  ٍ اٌجط  ةر الر  ٍدة قل  َ ً  ذا الكوط  ر ب  ِ إن ًو  ةك 
خرى مدِ 

 
صةصّة وُ موـٍمة الرٍدة ومىةًّمٌة : قوةضر ا

 
ةاز ا  .الًّةدة والمٍارد والكملّةت،  ُلٌة ثؤخر وُ وةقلّة المؤصشة وثكجبر ُر



  وربّة إلدارة الرٍدة
 
 1000درزة من  200قوطر رعة الكمالء ُكوطر مٌم وُ الجًّّم ِبلل ( EFQM)وثغف الرةازة اال

ة من الرٍااز مدِ زةازة  الّةبةهّة الجُ لم ثنىِ ًذا الكوطر ُ ًّمة راّشّة ومؤشر مٌم وُ ( شّورٍ ودِموذ)درزة ومًّر
 .الرٍدة 

 



ًمّ  ة بةلن  ة لٌ  ذا الكوط  ر م  ن قوةض  ر الر  ٍدة م  ن شّ  ح ع  كه اًجم  ة  ُ دّ  ر م  ن إدارات     
 
لمش  ي م  ن ا

 
وهـ  رًا لٌ  دف الٌٍر  ة وم  ة ا

ُ د قلّو ة ع رورة الكوةِ ة  ب يمؤصشةت الكمِ الخّري للكوةِ ة 
 
وبّ ةن قالٌج ي الٍاع صة ب ةلرٍدة  ب يبؽرًِ ة موٌرّ ة قلمّ ة مم ة ِجة

ة  خًر
 
ًمّة الكوةِة بةلكمِّ وُ موـٍمة الرٍدة مة هردى وُ الرٍااز الكةلمّة للر ٍدة م ن قوةض ر  بيوثة

 
د ا إِرةبًة وصلبًة ، وممة ُِؤ

و مكّ ةر رع ة الكمّ ِ (  MBNQA ) بةلدرِذ مةٍُ الجًّّم وٌّة شّح هرد زةازة 
 
مرَِّة ثغ ف لكوط ر ا

 
درز ة م ن  300اال

 قوةضر  7درزة ، من بّن 1000بّن 

 

الر ٍدة  –إدارة قملّ ة الر ٍدة  –إدارة وثؽ ٍِر الكةم ِ البش ري  –الجخؽ ّػ اإلص جراثّرُ  –المكلٍم ةت والجصلّ ِ  –الًّ ةدة ) 
 (.والوجةاذ الجشنّلّة 



2 

3 

 أنواع التواصل

ِ ًٍهي ًٍ الذي ًِد  الخدمة للكمِّ الخةرزُ و
 
ًم من الخةرزُ ال

 
ًِ اإلدارة الكمِّ إلَ داخلُ وخةرزُ ، والداخلُ ٌد ٍَِن ا

 
ًشم ا

ًمّة بةلنة وُ الكمِ المؤصشُ والكوةِة 
 
ال الؽروّن لٌمة ا ِؤدي إلَ ارثىةع الربصّة والومٍ  بٌمةالمشجىّد الذي ثًد  الخدمة لي ، ُو

ةت هرصت وثمّزت وهةلت  ن ُ دّرًا من الشُر
 
لكوةِجٌة بٌذِن  الرِةدةالمؽرد للمؤصشةت ، وثشّر ُ دّر من الدراصةت المّداهّة إلَ ا

و مة ِشمٍهي بةلكمِّ الداخلُ والكمِّ الخةرزُ
 
 .الكوطرِن وًمة المٍؿه والمشجىّد ا

      

رى بّوٌمة ثوةٌغًة       
 
وٌد ثخؽئ بكظ المؤصشةت الخّرِة وُ ثرةًلٌة وقد  قوةِجٌة بةلمٍؿه بدقٍى االًجمة  بةلكمِّ الخةرزُ ، ولشت ا

زرِت دراصة مّداهّة لَال الؽروّن ، وجم ثطمّم اصجمةرة لًّةس رعة 
 
و ثكةرعًة بِ البد من الكوةِة بةالخوّن قلَ شد صٍاء ولذلٍ وًد ا

 
ا

خرى لًّةس رعة الكمِّ الخةرزُ ( المٍؿه)الكمِّ الداخلُ 
 
ةهت بوٍد االصجبةهة ثٌدف إلَ الٍضٍل إلَ (المشجىّد ) واصجمةرة ا ، ُو
 .قٍامِ رعة الكمِّ وقٍامِ قد  رعةى 

 



 

 ُد من ثوىّذ المشةرِف والبرامذ المًدمة لي ووي المٍاضىةت
 
إن الجكرف قلَ رعة الكمِّ ِؤخر قلَ ثصشّن الخدمة والجة

داء ومٍازٌة مشةُِ وقًبةت الجوىّذ لإلصراع وُ إضالح الخلِ وإُمةل الوًص 
 
المٍعٍقة ، ُمة ِؤدي للٍ إلَ مراٌبة اال

ي مشروع ِجم من خالل المرشلّة الجةلّة 
 
ن ا

 
 :  ،وللٍ ال

 

 

 

 

 مخرجات عملٌات مدخالت



مة ، الخدمة ًِدمٍن الذِن المٍؿىّن عموٌة وِدخِ والجرٌّزات المجٍورة المٍارد ًُ وةلمدخالت      ا 
رض قلَ ثوىذ الجُ وموجرةثٌة الرمكّةت برامذ وٌُ الكملّةت  الخدمة ثًدِم ؼرًِة وثجغمن الٍاٌف ا 
مة ، ثًد  الجُ الخدمة وشرم ن ِرب والجُ الموىذة الكملّةت وهجةاذ المشروع قٍااد وٌُ المخرزةت ا   ا 
ّىّة المًدمة الخدمةت ُم المرشلة ًذى وُ وًّةس ، الوٌةاُ والمشجىّد الكمِّ رعة ثصًي  ثًدِمٌة ُو



خرى لكد  الرعة   
 
ن ًوةك قوةضر راّشة  وقٍامِ لًّةس الرعة الٍؿّىُ، وقٍامِ ا

 
 .وإلا هـرهة إلَ الكمِّ الداخلُ وإهوة هرد ا

 

 ُوكوةضر الرعة الٍؿّىُ ِمَن ثلخّطٌة وُ الجةل: 

 .ثًدِر اإلهرةز -1

 .الًدرة قلَ ثصًّي هجةاذ -2

 .شرم االصجًالل وُ الكمِ -3

 .شرم الجصدي الالز  لإلهرةز -4

 .الجكلّم والجدرِب -5

 .الجؽٍر الٍؿّىُ -6

 



 ٌُمة قوةضر قد  الرعة و  :ا 

 

مةن واالصجًرار الٍؿّىُ -1
 
 .اال

 .الرواثب والصٍاوز -2

 .بّبة الكمِ -3

 .وًدان الكدالة بّن المرؤوصّن -4

 



 ُالكمِّ الخةرز ًٍ 

و الموجرةت الجُ ثوجرٌة المؤصشةت وًم الىائت المشجٌدوة      
 
وللمَةهة الٌةمة لٌذى الىبة وإهي ِرب االصجمةع . الذي ِجلًَ الخدمة ا

قلَ ٌدر من الَ ىةءة والىةقلّة وُ ثًدِم الخدمة لٌم 
 
ولٌذا ثصرص المؤصشة . إلَ ضٍثٌم لمكروة مة ِجٌٍكٍهي ، والٍضٍل إلَ ا

صبةب ُ دّرة موٌة –الجُ ثوجٌذ مىٌٍ  الرٍدة  -الراادة 
 
 :ثصرص قلَ ٌّةس رعة الكمِّ وللٍ ال

 

ضصةب الًرار -1
 
ةء الرمكّة من المجبرقّن والداقمّن وا  .ثًدِم الوجةاذ لشُر

ًداف المشةرِف والبرامذ ُمة ًٍ مخؽػ لٌة  -2
 
صبةب قد  ثصًّي ا

 
 .الٌٍٍف قلَ ا

ة من المشةرِف المًدمة لٌم -3 ًّ  .مكروة مدى اصجىةدة الىائت المشجٌدوة وكل

خرِن -4
 
 .مكروة مدى إمَةهّة ثٍصّف هؽةق المشةرِف، والٍضٍل إلَ قمالء ا

خؽةء وُ المشروقةت الًةدمة -5
 
 .ثروب ثَرار هىس اال

 



 وٌد ٍِازي ٌّةس رعة الكمالء الخةرزّّن بكظ المشَالت والطكٍبةت وخةضة وُ مرةل الكمِ الخّري
 .واالزجمةقُ 

ومن ثلٍ الطكٍبةت: 

 .ضكٍبة الًّةس وخةضة وّمة ِجكلي بجؽبّي الخدمة المًدمة  -1

 .ؼبّكة الرمٌٍر المجلًُ للخدمة -2

 .عكه الدًة -3

 



 ًمّة وللٍ لمة ِمدلٍهي من دور مصٍري وُ الكمِ الخّري الذي
 
وإلا ُةن االصجمةع إلَ ضٍت الكمِّ الخةرزُ بٌذى اال

ٌِدف إلَ دقمٌم وثومّجٌم لٍَّهٍا موجرّن مؤخرِن وُ مرجمكٌم ؛ وإن االصجمةع إلَ ضٍت الكمِّ الداخلُ ومة ِمدلي 
ًداوٌة ُمة وضىٌة ٌةدثٌة ًٍ ُذلٍ بصةزة مةصة إلَ إشراُي وُ 

 
ُ ًذى الرمكّة وثصًّي ا من مٍرد بشري ِشٌم وُ ٌر

داء وثًدِم خدمةت ثلّي بشمكة ثلٍ الرمكّة ، وٌبِ للٍ لجؽبّي 
 
 الكمِ وصمةع ضٍثي لجؽٍِر اال

ن ِجًوي" –ضلَ هللا قلّي وصلم  –ٌٍل الرصٍل     
 
م قمال ا شُد

 
 "  إن هللا ِصب إلا قمِ ا

     

رض المّدان والٍاٌف      
 
 وإثًةن الكمِ وثرٍِدى مؽلب مٌم ال ِجصًي إال بةٌجوةع من ِكمِ بذلٍ وثذلِّ ُِ قًبة ثالٌّي وُ ا



 ُومن قٍااي قد  االصجمةع إلَ ضٍت الكمِّ الداخل: 

 

 .الخٍف من الوًد وإؿٌةر الشلبّةت  -1

ة لدى بكظ المٍؿىّن  -2  .قد  الررا 

ًِ اإلدارة وُ بكظ المؤصشةت  -3  .الوـرة االصجكالاّة لدى بكظ ضوةع الًرار وا 

 



 ِّصةلّب االصجمةع لطٍت الكم  :من ا 

 .الودوات الخةضة -1

 .االصجبّةهةت -2

 .المًةبالت الشخطّة -3

ة الكمِّ عمن ورِي الرٍدة -4  .مشةُر

 .هـة  االٌجراشةت -5

 

 



ذلٍ المٍؿىّن   هشؽة المؤصشة من خدمةت وموجرةت ، ُو
 
صةلّب الشةبًة بخطةاص موٌة، االصجًطةء لَةوة ا

 
ن ثجمّز اال

 
وِرب ا

مةُوٌة
 
وٌةثٌة وا

 
لّةت ثًدِم الخدمة وا

 
 .والكملّةت وا

 

صبلة ٌطّرة    
 
ن ثٍَن ممة ِشٌِ ملؤًة وبلنة واعصة ، وا

 
 .ُمة ِىغِ وُ اصجمةرات االصجًطةء ا

ي من ًذى الموٌرّةت بصشب هٍقّة الىبة المشجٌدوة وؼبّكة الوشةط ومشةشة الوؽةق الرنراوُ للكمِ وٌذى     
 
وِمَن اخجّةر ا

ًمّة الَبرى ًُ الٍضٍل إلَ شًًّة مة ِراى 
 
مدِ لشمةع ضٍت الكمِّ، وثبًَ اال

 
صلٍب اال

 
ُلٌة قوةضر مؤخرة وُ اخجّةر اال

ي ؼرِي موةصب
 
 .الكمِّ بة



هجةاذ الدراصة المّداهّة 

 (المشجىّد)اصجبّةن رعة الكمِّ الخةرزُ  –ا     
ةهت ًذى الرمكّةت  100ثم ثٍزِف      اصجمةرة قلَ مرمٍقة من المشجىّدِن من الرمكّةت الخّرِة بموؽًة مَة المَرمة، ُو

 .زمكّةت  10مخجلىة الجخطص موٌة زمكّةت بر وزمكّةت ضصّة وزمكّةت زواج وزمكّةت ثصىّؾ ، والجُ بلنت 

 

خر وضٍل     
 
وٌد الشـت قود ثٍزِف االصجبةهةت قلَ الرمكّةت ضكٍبة ثٍاضِ بكظ الرمكّةت مف المشجىّدِن موٌة ممة ا

ول اصجبةهة ثٍزقٌة بكظ الرمكّةت قلَ المشجىّدِن من خدمةثٌة ، ممة ِدل 
 
، ولربمة ثٍَن ًذى االصجبةهة ًُ ا ُّ االصجبةهةت إل

 .قلَ إمىةل مدِ ًذى الدراصةت المّداهّة لدى بكظ الرمكّةت الخّرِة ، وعكه الخبرة وُ ًذا المرةل



ًمٌة    :وقود الوـر وُ هجةاذ االصجبةهة ِجبّن لوة قددا من الملصٍؿةت من ا 
 ن هشبة رعة المشجىّدِن  قن ثكةمِ المٍؿىّن بةلرمكّة واهؽبةقٌم الكة  قن الرمكّة ُةهت  مًبٍلة هٍقة مة

 
ؿٌرت الوجةاذ ا

 
ا

خذهة 
 
واوي بشدة)إلا مة ا

 
واوي هٍقة مة مف ا

 
 (.ا

 وًذا ِؤخر صلبة قلَ %  40ُةهت هشبة قد  ثٍاوي دقةِة الرمكّةت مف خدمةثٌة قةلّة هٍقة مة ، إل بلنت هشبة مّر المٍاوًّن
 .مطداٌّة الرمكّةت لدى المشجىّدِن موٌة

 ن الرمكّةت
 
ن المشجىّدِن مةلبة مة ِشٍَن من ا

 
ن ثشكَ  الثلبُثـٌر الدراصة ا

 
ُةوة اشجّةزةثٌم ، وبوةء قلّي وّرب ا
ولبٍ المشجىّدِن والٌٍٍف قلَ مة ِصجةزٍهي وكال

 
 .الرمكّةت قود ثطمّم برامرٌة ومشةرِكٌة لمكروة واٌف ا

صبةب ثكةملٌم مف الرمكّة ِجلخص  وُ الًغةِة الجةلّة
 
ن من ا

 
ن النةلبّة من المشجٌدوّن بةلدراصة ِرون ا

 
ؿٌرت الدراصة ا

 
 :ا

صلٍب الجكةمِ وششن الخلي لدى الكةملّن  -1  
 
 .ا

 .الصةزة لالصجىةدة من الرمكّة -2  

 .الخدمةت المًدمة لٌم  -3  

 



  

صبةب المةهكة من الجكةمِ مف الرمكّة وججلخص وُ 
 
مة اال

 
 :  وا

 

 .الشكٍر بكد  المٍعٍقّة والكدل -1

صلٍب الجكةمِ -2
 
 .ا

 .قد  ثلبّة اشجّةزةت المشجىّدِن -3

خر إهرةز المكةمالت -4
 
 .ثة

 

 40  %صبةب رعة المشجىّدِن من الرمكّةت ِجكلي بةلخدمة هىشٌة ، و
 
صلٍب % 20 وِجكلي بةلمٍؿىّن % 25من ا

 
ِجكلي بة

داء  
 
 .ِجكلي بمَةن الرمكّة ومٌٍكٌة% 15 واال

 



 (:المٍؿه)اصجبةهي رعة الكمِّ الداخلُ  -ب
 

لُ ّن اصجبةهة قلَ مرمٍقة من مٍؿىُ الرمكّةت الشةبًة الجُ ثم ثٍزِف اصجبةهة رعة الكمِّ قلَ المشجىّدِن موٌة، ومن خالل ٌراءة الوجةاذ ِجب 120ثم ثٍزِف 
ثُ
 
 :اال
 

خ رى خ ةرج الرمكّ ة ، وً ذا م ة ثُؤ دى هج ةاذ  -1
 
قد  االصجًرار اإلداري لجلٍ الرمكّةت وثٌٍف ثشرب المٍؿىّن موٌة وُ شةلة وزٍد ورص وؿّىّ ة ا

قمةلٌم وُ الرمكّة% 52الشؤال الدةهُ 
 
ٍا ا ن ِجُر

 
 .ِمَن ا

 
ولَ -2

 
صبةب الوجّرة اال

 
ت الجُ ثشلم لٌم من الرمكّةت ، ولكِ ًذا من ا

 
 .قد  وزٍد رعة ُةمِ قن الرواثب والمَةوة

 
ش ةر  -3

 
م ن الكّو ة وز ٍد ش كٍر ل دٌِم % 35شكٍر الم ٍؿىّن بك د  الك دل و ُ ثٍزِ ف المٌ ة  والمش ؤولّةت وً ذا م ة ِـٌ رى الش ؤال الش ةبف شّ ح ا

 .بذلٍ 

 



 
مةن الٍؿّىُ والشكٍر %  32ِرى  -4

 
ن الرمكّة ال ثشكَ للمصةوـة قلَ الَ ىةءات الكةملة بٌة ، وًذا ِدل إلَ عكه اال

 
من الكّوة ا

 .بكد  ثًدِر اإلدارة لٌذى الَ ىةءات

 
قلَ هشبة وُ االص جبّةن وً ُ  -5

 
ن ًوةك ٌطٍرا وُ ثًدِم الصٍاوز للمجمّزِن من المٍؿىّن وِـٌر للٍ وُ ا

 
ؿٌرت الدراصة ا

 
% 53ا

 .ُمة وُ الشؤال الكةشر
 
هشؽة االزجمةقّة والبرامذ الج ُ ثش جٌدوٌم ، وِجغ س لل ٍ م ن  -6

 
ًِّ واال

 
ؿٌرت الدراصة عكه اًجمة  الرمكّةت بةلجدرِب والجة

 
ا

 . هجةاذ الشؤال الدةلح قشر والخةمس قشر

 



        (............) الجنسٌة .(...........) العمر

 الجمعٌة من استفادتك سنوات عدد

(....) 

 ......................الخٌرٌة الجهة

 :االستفادة نوع

 عٌنٌة  مالٌة  صحٌة  غذائٌة  علمٌة استشارٌه تطوٌرٌة     

أخرى................... 

 (المشجىّد من الرٌة الخّرِة )  الخةرزُاصجبةهة رعة الكمِّ 

 
 م

أوافق 

 بشدة

أوافق 

 نوعاً ما

ال 

أواف

 ق

ال 

 أعرف

االنطباع السائد عندي وعند غٌري من المستفٌدٌن  1

 .عن الجمعٌة انطباع متمٌز وعالً

تعامل موظفً الجمعٌة معً ٌتمٌز باالحترام  2

 .والتقدٌر

 .الجمعٌة حققت توقعاتً من الخدمات المقدمة لً 3

أنا دائماً ما أنصح اآلخرٌن بالتعامل مع هذه  4

 .الجمعٌة

 .الجمعٌة تلبً كل احتٌاجاتً 5

مكان تقدٌم الخدمات، وموقع الجمعٌة مناسب لً  6

 .وللمستفٌدٌن

 الوقت الذي ٌستغرقه إنجاز الخدمة مناسب 7

 .دائماً ما ٌتواجد موظف الجمعٌة فً مكان عمله 8

الموظف بالجمعٌة على دراٌة بعمله وقادر على  9

 .إجابة تساؤالتً

 .الموظف ٌبادر بتقدٌم المساعدة والخدمة لً 10

الدعاٌة واإلعالن عن الجمعٌة وخدماتها أكبر من  11

 .واقعها الفعلً

من السهل الوصول إلى الخدمة المقدمة من  12

 .الجمعٌة



صبةب الجُ ثموكٍ من الجكةمِ مف ًذى الرمكّة مشجًبال؟ •
 
 مة ًُ اال

  
 
 (.......................................ز (.........................  ب(...............................  ا

صبةب الجُ ثدوكٍ  للجكةمِ مف ًذى الرمكّة مشجًبال؟•
 
 مة ًُ اال

 
 
 (.......................................ز (.........................  ب(...............................  ا

هٌة ثوًص الكةملّن بةلرمكّة؟•
 
 مةًُ المٌةرات الجُ ثرى ا

 
 
 (.......................................ز (.........................  ب(...............................  ا

 مة الذي ِرعٍّ وُ الخدمةت المًدمة؟ •

      داء
 
صلٍب اال

 
 .مَةن ثًدِم الخدمة . المٍؿىٍن والًةامٍن بةلخدمة   .الخدمة هىشٌة . ا

 مة الذي ال ِرعٍّ وُ الخدمةت المًدمة؟ •

     داء
 
صلٍب اال

 
 .مَةن ثًدِم الخدمة . المٍؿىٍن والًةامٍن بةلخدمة   .الخدمة هىشٌة . ا

 .ُّه ثكروت قلَ الرمكّة؟•
      .................................................................................................................. 

 مةلا ثكرف قن خدمةت الرمكّة؟•

      .................................................................................................................. 

 رصةلة ثٍد إرصةلٌة إلَ الرمكّة وموشٍبٌّة؟ •

       .................................................................................................................. 



 ًعن عمله ( الموظف ) استبانة رضا العمٌل الداخل 

 

 

 

 

 

 

 ..................................        المسمى الوظٌفً

  متفرغ         غٌر متفرغ        . 

 ...............................         اسم الجمعٌة 

 .)..............(عدد سنوات العمل فً هذه المؤسسة 

 )..........(                                          العمر 

 ...................        الجنسٌة 

 : المستوى الدراسً  

 ثانوي.              ًجامع.       ماجستٌر.          

 دكتوراه. .            أخرى.............. 

 م
أوافق 

 بشدة

أوافق 

 نوعاً ما

ال 

 أوافق

ال 

 أعرف

   . الجمعٌة هذه فً العمل عن والرضا التام، باالرتٌاح أشعر 1

 عملً أخرى،سأترك وظٌفٌة فرصة وجود حالة فً 2

                     .بالجمعٌة

       .منها للمستفٌدٌن ومهمة جلٌلة خدمات تقدم الجمعٌة 3

      .أستلمها التً والمكافأة الراتب عن بالرضا أشعر 4

 ومهام بوظٌفتً المتعلقة واالحتٌاجات اإلمكانٌات جمٌع 5

      .بالجمعٌة متوفرة عملً

        .وجه أحسن على عملً ألداء ومعد مهٌأ العمل مكان 6

      

 بعدالة الموظفٌن بٌن موزعة المهام وتوزٌع المسؤولٌات 7

   .وموضوعٌة

   .الجمعٌة وإدارة رئٌس قِبل من المبذول جهدي تقدٌر ٌتم 8

   .بها العاملة الكفاءات على للمحافظة الجمعٌة تسعى 9

                   .الموظفٌن من للمتمٌزٌن مقدمة حوافز هناك 10

   

 واختبارهم الموظفٌن الختٌار واضحة معاٌٌر الجمعٌة تضع 11

   .تعٌنهم قبل

   .للجمعٌة واالنتماء بالفخر أشعر 12

                      .جٌداً  تأهٌالً  وتأهٌلً بتدرٌبً الجمعٌة تهتم 13

 منسوبً بٌن الفرٌق بروح والعمل التعاون مبدأ ٌنتشر 14

   .الجمعٌة

 بالجمعٌة الموظفٌن تستهدف متنوعة وبرامج أنشطة توجد 15



 النتائج والتوصٌات

 

عقد ندوات لالستماع لصوت العميل بصفة دورية في الجمعيات بما ال يقل عن مرة واحدة سنويا. 

 عمل استبيانات لقياس رضا العمالء بكافة شرائحهم ولمعرفة آرائهم حول الخدمات والمنتجات

 .المقدمة لهم من الجمعيات

 عمل نظام متكامل القتراحات الموظفين والعمالء وإنشاء وحدات أو أقسام إلدارة هذا النظام

 .ومتابعته

تبني مفهوم التقييم الذاتي لبرامج وأنشطة الجمعيات الخيرية لتحسين العمل وتطويره. 

 تعزيز مفهوم وعمل إدارة الموارد البشرية في الجمعيات والتوسع فيها وعدم اقتصارها على مهام

 .شؤون الموظفين فقط

العناية بالتحفيز والتدريب لكافة الموظفين وخاصة موظفي الصف األول. 

 



 noh9393@gmail.comللتواصل    

 نوح بن يحي الشهري  . د
  


