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مقدمة

مواردمنلهحتاجتبمااململكةفياألطفالسرطانأوراممراكزدعمهدفهاربحيةغيرخيريةكجمعيةاالجتماعيةالشؤونوزارةلدىالخيريةسندجمعيةتسجيلتم

عنوذويهمللمرض ىثقيفوالتالتعليمبرامجتقديمإلىباإلضافةامليداني،البحثإجراءبعداملحتاجينوذويهمللمرض ىإيوائيةاجتماعيةخدماتوتقديمعينيةأومالية

.معهالتعاملوكيفيةالسرطانمرض

ظهرتوالذيريةالبشاملواردوزارةمظلةتحتاملؤسس يالتميزمنجزءالجمعيةتكون أنفيالطموحهذاكانفيهاالعملوفريقالجمعيةقياداتحرصمنطلقومن

 ضذلكيعدأنيعنيالوهذابالجمعيةالتحسينفرصمنعددوجودذلكأظهرحيثاملؤسس يالتميزإدارةمعاالجتماعاتعقدبعدفيهاملشاركةبوادر
 
أوأدائهافيعفا

 وإنمااإلداري،نظامها
 
فياملهمةالقراراتأحديمالتقيهذاأنإذااملؤسس ي،التميزإطارفيممارساتهالوضعالعملوفريققيادتهاانتباهولفتالتحسينلفرصتمكينا

.وتمتينهاملؤسس يالتميزرحلةفيمسارهاوتصحيحإلحكامالخيريةسندجمعيةحياةدورة

 
 
إدارةمنالتقييمنودبباالعتبارآخذيناملستفيدينرضامستوى قياستحسينمشروعمنهاوالتيالتحسينمشروعاتتحديدعلىالجمعيةعملتلذلكووفقا

.التحسينأولوياتوتحديدبند20فياملتمثلةاملؤسس يالتميز
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القيمة لذا تكمنوعليه؛ تم البدء بالعمل على هذا املشروع من خالل تشكيل الفريق ووضع خطة العمل وبدء التنفيذ لها ضمن خطة مشروع تأسيس التميز،

القوة الواردة على نقاط املضافة من هذا التقرير في ملخص استفادة جمعية سند الخيرية فيما ورد بالتقرير الذاتي التشخيص ي والعمل على تعزيزه واملحافظة

 .والعمل على أولويات مشروعات التحسين وتطبيقها كبرامج عمل مستمرة

.ومن خالل تشخيص املنهجيات بحسب تقييم فريق العمل الذي شارك في ورشة التقييم الذاتي والرسم البياني املوضح للوضع الحالي
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هذهثمارلجنيمحاولةفيوالتحسين،التقييمهماأساسينمكونينعلىاملؤسس يالتميزرحلةإلنجاحاملشروعهذافيبعملهاعتمدالعملفريقونجد

 املجهودات
 
 املؤسس يالتميزبرنامجفيلالكتمالتحقيقا

 
.القياسوأدواتاملنهجيةوحتىالعملخطةعملمنمنطلقا

:املشروعمنالغرض

 املستفيدينرضامستوى علىالتعرف
 
 املستقبليةالخططعلىوالعمللنوعهموفقا

 
.املكتسبةالرضالنتائجوفقا

:املشروعمنالهدف

.الجمعيةخدماتمناملستفيدينرضامستوى علىالتعرف1.

.أنواعهمبكافةللمستفيدينالجمعيةمناملقدمةوالخدماتالبرامججودةعلىالتعرف2.

.املستفيدينأنواعمختلفمعالتعامالتفيوالنقصالقصور أوجهعلىالتعرف3.
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:املستخدمةاألدوات

:كاآلتيوهياستمارات(8)املصممةاالستماراتعددوبلغتاالستبانةآداةاستخدامتم

.االجتماعيةالخدمةقسممناملستفيدينرضامستوى قياس1.

.التعليميسندبرنامجمناملستفيدينرضامستوى قياس2.

.املعنوي الدعمبرنامجمناملستفيدينرضامستوى قياس3.

.الصحيالقطاعموظفيمناملستفيدينرضامستوى قياس4.
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:النتائج املرصودة

البرامجعلىذلكفيينمعتمداملشروعفياملستخدمةالقياسآداةباعتبارهااالستماراتبناءعلىاملستفيدينرضامستوى تحسينمشروعفريقعمل

 النتائجرصدوتم،الجمعيةفيبهااملعمول واالجراءاتوالسياساتاملقدمةوالخدمات
 
لعلىالواردةللردودوفقا

ُ
مجموعمن%40دلهمعبمااستبيانك

مختلفمعناستبياكلمنالكليةالرضانسبةوكذلكحدهعلىبندلكلاملنشودةالرضانسبةباعتبارها%75نسبتهمامحدديناملستفيدين،أعداد

.الجمعيةمناملستفيدينأنواع
غير موافقمحايدموافقالتقييم الوصفي

321مستوى األداء

 على الدرجات التالية
ً
:حيث تم العمل على تحليل االستبيان استنادا

فأقل% 74فأعلى% 75مؤشر األداء

توجد فجوةال توجد فجوةنوع الفجوة

غير مستوفيمستوفينوع األداء

غير مستوفي مقبول من %75-%87مستوفي جيد من %87.5مستوفي متميز أعلى من تقييم األداء

74 %-62.5%

غير مستوفي ضعيف أقل

%62من 

.املحافظة على جودة تقديم البرامج والخدمات-يناستراتيجية التحس

تعزيز العاملين لضمان استمرارية جودة الخدمة-

دة وضع الخطط التطويرية للرفع من مستوى جو -

.اآلداء

.املتابعة والتقييم الدوري-

ودة متابعة النمو املنهي ملقدمي الخدمة لضمان ج-

اآلداء
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خطة املشروع

Results–وصف النتيجة او األثر املراد تحقيقه #

1
ما هو هدف 
املشروع؟

ائج في التطوير تطوير املنهجية املستخدمة في رصد وإنشاء قاعدة بيانات النطباعات ومستوى رضا املستفيدين واالستفادة من النت-
.والتحسين

ورة متوازنة دون تطوير منهجية عملية تساهم في حصر احتياجات وتطلعات املستفيدين وترجمتها في محاور الخطط االستراتيجية بص-
.  التركيز على جانب وإغفال جانب آخر

.قياس رضا املستفيدين من خدمات الجمعية-

2
ع ملاذا هذا املشرو 
مهم ملؤسستك؟

ازن لزم املنشأة خلق التو تحسين آداء استطالع آراء وتطلعات املستفيدين كونهم يشكلون املحور األساس ألداء املنشأة مؤثرين ومتأثرين به مما ي
.بين االحتياجات الفعلية والتوقعات املتباينة واملختلفة للمستفيدين

: وصف املشروع
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3
كيف تقيس 

النجاح؟

تقرير دراسة رضا المستفيدين ومعرفة خط األساس للرضا-

.المنهجية المعتمدة ونموذج قياس رضا المستفيدين-

.قياس نتائج مؤشرات اآلداء حسب التباين االجتماعي والثقافي التخصصي-

.بناء وإنشاء قاعدة بيانات حسب تصنيف المستفيدين-

.تحليل البيانات واستنتاج االدوات واستخدامها في اتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير وتحسين آداء المنشأة-

تفعيل آليات وتقنيات التواصل بالمستفيدين -

.  تمكين الموظفين من التطبيق العملي لآلليات واإلجراءات-

.قياس نتائج مؤشرات اآلداء حسب التباين االجتماعي والثقافي-

4
ما هي مستهدفات 

التحسين؟

.تقنين أدوات القياس لرفع مستوى آداء المنشأة-

.توسيع دائرة المستفيدين من المنشأة-

.الحفاظ على المستفيدين وضمان استمراريتهم من خالل تطبيق أفضل الممارسات المهنية-

.فرص تحسين التي توثر على رضا معظم المستفيدين( 3)االستفادة من نتائج االستبانة بمعالجة  -

%(.  75) تحديد خط األساس لرضا المستفيدين بالجمعية  -

.من المستفيدين من خدمات الجمعية  في الدراسة% 40مشاركة ما ال يقل عن -
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يقهالنتيجة و األثر املراد حتق
كيف يتم التخطيط للمشروع-Approach-املنهجية#

1
ما املشكلة التي تحاول 

معالجتها؟
.  جمعيةتحسين املنهجية ووضع هيكلة واضحة ومطبقة بصورة منتظمة لقياس انطباعات املستفيدين من خدمات ال-

كيف تم تحديدها ؟2
:  تم تحديدها املشكلة من خالل التالي-
.  1من خالل مخرجات التقييم الذاتي للجمعية وفقا لنموذج العمل الخيري واستخدام تقنية تميز-
.مناقشة التقرير التعقيبي مع قيادة الجمعية-

ما الذي تخطط لفعله؟3

تصميم استبانة تغطي محاور الرضا حسب نموذج التميز في العمل الخيري -
توزيع االستبانة وتوضيحها للمستفيدين-
.تحليل االستبانة-
.  التخطيط لبناء قاعدة بيانات املستفيدين و تصنيف املستفيدين إلعداد النماذج-
.مناقشة التقرير الختامي مع اإلدارة العليا التخاذ القرارات التحسينية-

ملاذا بهذه الطريقة؟4
وبنااااء قاعااادة احتيااااج املنشاااأة لالساااتفادة مااان قااادرات فرياااق العمااال والاااتعلم مااان خاااالل املمارساااة لكيفياااة إدارة عالقاااات املساااتفيدين

التدريبياااة لبنااااء باإلضاااافة الساااتفادة فرياااق العمااال مااان املعاااارف واملهاااارات التاااي اكتسااا ها مااان الااادورات. معلوماااات تتمياااز بالخصوصاااية
. وتتناسب مع الجمعية حفاظا على رضا املستفيدينتتوائممنهجية 
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كيف نفذان املشروع
كيف سينفذ املشروع-Deployment-التطبيق#

1

كيف سيتم التنفيذ
والتطبيق؟

.ل الخيري جلسة مع استشارية املشروع لتوضيح املفاهيم املتعلقة برضا املستفيدين حسب نموذج العم-
.االطالع على الخطة االستراتيجية والتشغيلية للتعرف على األهداف املتعلقة باملستفيدين-
تصميم استبانة تغطي محاور الرضا حسب نموذج التميز في العمل الخيري -
االطالع على قاعدة بيانات املستفيدين وتحديثها-
توزيع االستبانة وتوضيحها للمستفيدين-
.تحليل االستبانة وعرض النتائج لإلدارة العليا-
.  مناقشة التقرير الختامي مع اإلدارة العليا التخاذ القرارات التحسينية-

م 2020/ 11/ 5م وحتى 01/07/2020خالل الفترة من  . داخل مقر املنشأةأين ومتى ؟2

.  فريق العمل واالستعانة بالخبراء واملستشارينفيذمن سيشارك في التن3



يف املشروعكيف اتبعنا وراقبنا مستوى التقدم
كيف سيقاس التقدم املحرز؟-Assess & refine-التقييم والتنقيحم

1
ي كيف ستراقب وتسجل التقدم املحرز ف

تنفيذ الخطة؟

:تمت مراقبة انجاز الفريق لخطة املشروع من خالل
.  اجتماعات دورية-

.تقارير متابعة مع االستشارية-
.تقارير ومحاضر اجتماعات مع فريق اإلدارة بالجمعية الطالعه على سير العمل -

2
كيف نتابع ونراقب التقدم في تحقيق

(النتائج املطلوبة)األهداف 
.مقارنة املخرجات مع املستهدفات املخططة  والتحقق من جميع املخرجات 

تهاتحديد نقاط التعلم وتسجيلها ومشارك3

توثيقها خالل املمارسة العملية لتنفيذ الخطة.
 تحديث استمارات قياس مستوى الرضا.

آداء املنشأةاالستفادة من مخرجات األساليب واألدوات املستخدمة في مشروع تحسين رضا املستفيدين لرفع.
مشاركة املستشارين في مراجعة املنهجية.
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اءتاريخ االنتهتاريخ البدءالمسئولاألنشطة

الشهر األول 

(يوليو)

الشهر الثاني 

(أغسطس)

الشهر الثالث 

(سبتمبر)

الشهر 

الرابع 

(أكتوبر)

12341234123412

يوليو7يوليو01سعاد الحميديتشكيل فريق العمل 

اطالع ورشة عمل توعوية بمفاهيم قياس رضا المستفيدين

على تجربة متميزة 
سبتمبر 29يوليو 01سعاد الحميدي

سبتمبر 29يوليو7سعاد الحميديعقد اجتماعات تنفيذية لتأسيس ومتابعة المشروع

يوليو19يوليو19سعاد الحميديتحديد أدوار ومهام أعضاء الفريق

أغسطس30يوليو25شاهه أبواثنينالعمل على وضع مسودة الخطة األولية للمشروع

سبتمبر1يوليو 13نورة العصيمياعتماد الخطة بشكل نهائي قابل للتطبيق

ميز تصميم استبانة تغطي محاور الرضا حسب نموذج الت

في العمل الخيري بشكل إلكتروني

شاهه أبواثنين

إسراء الخطيب

لطيفة العليوي

سبتمبر 3يوليو 18

تحكيم نماذج االستمارات  وفق أسس علمية من قبل 

مختصين في العالقات العامة والتسويق
تركي الطعيمي

27

أغسطس 
سبتمبر6

سبتمبر 10سبتمبر2شاهه أبواثنينهدفةحصر قاعدة بيانات المستفيدين حسب الفئة المست

إرسال االستبانة للمستهدفين والتأكد من وصولها ،  

.تعبئتها بواسطة المستهدفين  خالل فريق تطوعي
سبتمبر 22سبتمبر8منيرة العصيمي

خطة املشروع
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رسبتمب22سبتمبر13إسراء الخطيبالعمل على إعداد دليل السياسات واإلجراءات للمشروع

أكتوبر1سبتمبر27منيرة العصيميمتابعة االستالم من المستهدفين متابعة وحصر النتائج

.تحليل االستبانة

ت المستهدفةإعداد تقارير تحليلية لنتائج االستمارات وفقاً للفئا

شاهه أبواثنين

إسراء الخطيب

لطيفة العليوي

أكتوبر5أكتوبر1

ديم صياغة التقرير النهائي وعرضه على إدارة الجمعية مع تق

مقترحات للتحسين 

سعاد الحميدي

شاهه أبواثنين
أكتوبر8أكتوبر6

مناقشة التقرير الختامي مع اإلدارة العليا التخاذ القرارات

التحسينية
سعاد الحميدي

ين اعتماد المنهجية و تنفيذ ما ال يقل عن ثالثة فرص لتحس

وتطوير نسبة رضا المستفيدين

سعاد الحميدي شاهه

أبواثنين

إسراء الخطيب

لطيفة العليوي

أكتوبر10أكتوبر1

لمشروع و وضع توصيات تطويرية بناًء على النتائج النهائية ل

تدريب مالك العملية على مفاهيم المنهجية 

سعاد الحميدي شاهه

أبواثنين

إسراء الخطيب

لطيفة العليوي

أكتوبر8أكتوبر6

نوفمبر5شاهه أبواثنينالتقرير الختامي 

تابع خطة املشروع
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منهجية مشروع تحسين مستوى رضا املستفيدين بجمعية سند الخيرية

:الغرض من املنهجية

 لنوعهم والسعي لوضع منهجية تهدف إلى تحقيق مستويات عالية من الرضا املبني
 
وحة ة على املميزات املمنالتعرف على مستوى رضا املستفيدين وفقا

.لهم من الجمعية

أهمية املنهجية

:تتلخص أهمية هذه املنهجية في

.تحقيق التميز املؤسس ي ونشر ثقافة رضا املستفيدين بين كافة عناصر املنهجية•

.تحقيق رضا املستفيدين باختالف نوعهم•

.رفع كفاءة الخدمات املقدمة•

.تقليل الفجوة بين الخدمات املقدمة من املوظفين واملستفيدين•

.التعرف على مستوى الخدمة من وجهة نظر املستفيدين•

منهجية مشروع تحسين مستوى رضا املستفيدين بجمعية سند الخيرية



:للجمعيةاملدير العام
.اإلشراف على إعداد الخطط واعتمادها-
عية تقديم التقارير الدورية عن كيفية سير أعمال الجم-

.ومناقشتها مع مجلس اإلدارة
.اقتراح تشكيل اللجان الالزمة ملشاريع التميز-
.اعتماد الخطط والتقارير الصادرة من لجان املشروع-

:أعضاء الفريق

.املساهمة في وضع الخطة الخاصة للمشروع-

.بناء أدوات القياس-

.عمل تقارير تحليلية خاصة بكل آداة من أدوات القياس-

.إعداد التقرير النهائي للمشروع-

 لنتائج تحليل االستمارات-
 
.استخالص فرص التحسين وفقا

أدوار املعنيين

:مدير املشروع
.اختيار أعضاء الفريق-
.وضع الخطة الخاصة بمشروع رضا املستفيدين-
. عقد االجتماعات الدورية ملتابعة سير العمل في املشروع-
رفع التوصيات إلى املدير العام بالوسائل التي تؤدي إلى -

.تحسين سير أداء العمل

منهجية مشروع تحسين مستوى رضا املستفيدين بجمعية سند الخيرية



عناصر نجاح تطبيق املنهجية

ةعناصر نجاح تطبيق املنهجي

.املوظفين في الجمعية .رهماملستفيدين من األطفال وأس .موظفي القطاع الصحي

منهجية مشروع تحسين مستوى رضا املستفيدين بجمعية سند الخيرية



تعاريف ومصطلحات املنهجية

: مستوى الرضا•

ه البرامج هي مجموعة املشاعر التي يشعر بها املستفيد تجاه الخدمات والبرامج التي يحصل عليها من الجمعية ونسبة مساندة هذ
.والخدمات لوضع األسرة خالل فترة عالج طفلهم

:املستفيد•

ز أورام أطفال، أسر، موظفي القطاع الصحي ومراك: تربطهم بالجمعية عالقة منفعة باختالف نوعهم منهو الشخص أو الجهة الذين 
.مادياألطفال، ويحصلون على خدمات دون مقابل 

:البرنامج•

 .حالةهي عبارة عن عملية منهجية لوضع إجراءات لتحديد خدمات مقننة لألطفال املرض ى بالسرطان بناء  على نتائج دراسة ال
 
واستنادا

.على ميزانيات مخصصة لكل برنامج

:الخدمة•

 على هي عبارة عن مساعدات عينية، معنوية، مادية، تقدم لألطفال املرض ى بالسرطان وأسرهم بناء  على نتائج دراسة الحالة، و 
 
استنادا

.ميزانيات مخصصة لكل برنامج

منهجية مشروع تحسين مستوى رضا املستفيدين بجمعية سند الخيرية



مراحل العمل على منهجية تحسين مستوى رضا املستفيدين

حصر البيانات التخطيط التواصل والتفاوض التقييم يرالتحسين والتطو 

منهجية مشروع تحسين مستوى رضا املستفيدين بجمعية سند الخيرية



تابع مراحل العمل على منهجية تحسين مستوى رضا املستفيدين

منهجية مشروع تحسين مستوى رضا املستفيدين بجمعية سند الخيرية

:أنشطة
رضا إكساب أعضاء الفريق أهم املفاهيم األساسية في قياس مستوى 

. املستفيدين
حسين وضع الخطط التدريبية لفريق العمل فيما يحقق متطلبات الت

. وأهداف املشروع

.تكوين فريق العمل من األقسام املقترحة باملنشأة

:مخرجات

. دليل اجرائي للمشروع

.منهجية خاصة بمشروع تحسين مستوى رضا املستفيدين

.خطة العمل

.أدوات القياس

التخطيط : املرحلة األولى•

:مدخالت

حصر احتياجات املنشأة من ِقبل مستشارة التحسين.

إعداد قاعدة بيانات مصنفه حسب نوع املستفيدين .

 لبنود التحسين املتمثلة في 
 
بند وتحديد 20حصر احتياجات املنشأة وفقا

أولويات التحسين

إعداد خطة العمل على املشروع.

وتحديد أدوار فريق العمل

تحديد الفئات املستهدفة بالتحسين



تابع مراحل العمل على منهجية تحسين مستوى رضا املستفيدين

منهجية مشروع تحسين مستوى رضا املستفيدين بجمعية سند الخيرية

:أنشطة

.حصر قواعد البيانات من األقسام املختلفة داخل الجمعية-

.تحكيم نماذج االستبانات من قبل مختصين-
ن التواصل مع املختصين لتحكيم أدوات القياس والتحقق م-

.فعاليتها
هم لفريق التواصل مع مختصين في الجودة ورضا املستفيدين وضم-

.العمل لالستفادة من خبراتهم
ياس الرضا التواصل مع املستفيدين والتأكد من تعبئة استمارات ق-

.لكل فئة

 للفئات املستهد-
 
فةتوزيع العمل بين أعضاء الفريق وفقا

:مخرجات

تصميم االستبانات لتغطي محاور الرضا وفق أسس علمية

دينوضع االليات والتقنيات املناسبة للتواصل مع املستفي

التواصل والتفاوض : املرحلة الثانية•

:مدخالت

العمل مع مختصين في الجودة والقياس للمساهمة في العمل على -

.االستبيانات



تابع مراحل العمل على منهجية تحسين مستوى رضا املستفيدين

منهجية مشروع تحسين مستوى رضا املستفيدين بجمعية سند الخيرية

:أنشطة

.توزيع آداة القياس على املستفيدين وحصر الردود-

.تحليل البيانات وتلخيص النتائج لكل استمارة على حده-

ة للقيادة إنزال املفاهيم إلى واقع العمل امليداني واعتبارها ثقافة مؤسسي-

.اإلدارية

 للفئات املستهدفة في التحس-
 
.ينعمل تقارير تشخيصية وفقا

.تماراتاستخالص فرص التحسين املمكنة من التقرير التحليلي لالس-

:مخرجات

.نتائج تحليل البيانات-

 لنتائج تحليل البيانات-
 
.  فرص التحسين وفقا

. التقرير النهائي-

.محاضر االجتماعات-

.تقارير أسبوعية ملهام سير العمل-

التنفيذ: املرحلة الثالثة•

:مدخالت•

. دليل اجرائي للمشروع-

.منهجية خاصة بمشروع تحسين مستوى رضا املستفيدين-

.خطة العمل-

.أدوات القياس-



تابع مراحل العمل على منهجية تحسين مستوى رضا املستفيدين

منهجية مشروع تحسين مستوى رضا املستفيدين بجمعية سند الخيرية

:أنشطة

.  تفعيل آليات التطوير والتحسين خالل مراحل العمل--
عرف استخالص املحسنات من خالل تحليل أدوات القياس، والت-

 آلراء املستفيدي
 
.نعلى جوانب الضعف في املنشأة وفقا

:مخرجات
ترجمتها في تطوير منهجية تساهم في تحقيق تطلعات املستفيدين و 

.محاور الخطة االستراتيجية

تقييم املنهجية: املرحلة الرابعة•

:مدخالت

.تقييم العمل في كل مرحلة-

.الفرص املستهدفة التحسين-

-



تابع مراحل العمل على منهجية تحسين مستوى رضا املستفيدين

منهجية مشروع تحسين مستوى رضا املستفيدين بجمعية سند الخيرية

:أنشطة

ء قياس عائد األثر وتطوير اجراءات العمل لرفع آدا-

.املنشأة

:مخرجات

بآداءرين مستفيدين بمستوى رضا عالي مؤثرين ومتأث-

علية املنشأة مما يحقق التوازن بين االحتياجات الف

.والتوقعات املتباينة للمستفيدين

تحسين وتطوير املنهجية: املرحلة الخامسة•

:مدخالت•

.تفرد خدمي كجمعية رائدة في دعم األطفال املرض ى بالسرطان-

محاور الخطة منهجية تساهم في تحقيق تطلعات املستفيدين وترجمتها في-

.االستراتيجية



التقييم والتنقيح للمنهجية•

.يتم تحسين املنهجية ومراجعتها من قبل مسؤولي الجودة بالجمعية ويتم الرفع باملنهجية للمدير العام العتمادها

: قياس أثر تطبيق املنهجية•

ضع يل، ويتم و تقوم إدارة البرامج والخدمات بقياس أثر تطبيق املنهجية في نهاية كل عام، من خالل مؤشرات أداء املنهجية، وجمع البيانات وتحل
 للنتائج التالية

 
ال :مؤشرات يتم من خاللها قياس املنهجية تحلي 

ترحات، نتائج عدد الخدمات التي لم تحقق الجودة واملطابقة لالستخدام، نسبة رضا املستفيدين، نسبة االعضاء، الشركاء، عدد الشكاوى، املق
.التقييم واملراجعة

منهجية مشروع تحسين مستوى رضا املستفيدين بجمعية سند الخيرية



عيةنتائج قياس مستوى رضا املستفيدين من الجم



ماعيةنتائج قياس مستوى رضا املستفيدين من قسم الخدمة االجت

 
 
تعامللبندمكتسبهكانتحيث%91بنسبةكانتللبنودنسبةأعلىأناالجتماعيةالخدمةقسممناملستفيدينرضامستوى قياساستمارةفينجدوبداية

االجتماعياتاالخصائياتمعالتواصلسهولةلبندي%88بنسبةيليهااملهنة،بأخالقياتاالخصائياتلدىالوعيمعدلارتفاعيوضحوالذياالجتماعياالخصائي

بندحصلنومالجمعية،فيبهااملعمول واالجراءاتبالسياساتمرتفعمستوى يوضحأنشأنهمنوهذاالطفلعالجفترةأثناءالجمعيةوخدماتبرامجومساندة

 الحاالتمعالتعاملعلىاملبنيالتعاملفياملهنيةيعكسإذوهذا%87نسبةعلىباإلجراءاتالعاليةاملرونة
 
بندويليهلوبة،املطاملساعدةوتقديمالخاصلوضعهموفقا

الخدمةجودةارتفاعوتعكسمرتفعةالنسبةهذهوتعد%81نسبةعلىمناسبةزمنيةبمدةالخدماتتقديمبندحصلبينما،%85علىحصلحيثالخدمةجودة

 
 
بالبنودمقارنةمنخفضةالنسبةهذهوتعد%79بنسبةاملستفيدينلطلباتالجمعيةاستجابةسرعةبندثمومنللخدمات،احتياجهاوالحاحاملخدومةالفئةلنوعنظرا

.%78رضابنسبةباالعتباراملستفيدينشكاوى أخذلبندالنسبأدنىوكانتاألخرى 

.جيدمستوفيالنسبةهذهوتعتبر،%84.62بنسبةكانتاالجتماعيةالخدمةقسممناملستفيدينرضامستوى نسبةأنونجد

نتائج قياس مستوى رضا املستفيدين من قسم الخدمة االجتماعية



الجمعية ركز الرؤساء فيوبمقارنة النسبة باملستوى املنشود من الرضا نجد أن هذه النسبة تتخطى املستوى املطلوب بنسب مرضية إال أنه البد من أن ي
ان وأسرهم بالسرطعلى املحافظة على جودة الخدمة املقدمة، واالستمرار في تعزيز العاملين وإكسابهم املهارات الالزمة في التعامل مع األطفال املرض ى

.فيما يتناسب من مهارات العصر والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق األهداف
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نتائج قياس مستوى رضا املستفيدين من برنامج سند التعليمي

هو بند توفير فصل سند التعليمي بيئة % 97فإن أعلى بند حصل على نسبة استمارة قياس مستوى رضا املستفيدين من برنامج سند التعليميفي 
ة لى ذلك بند سهولصحية لألطفال مما يوضح ذلك وعي معلمات فصل سند بأهمية توفير البيئة الصحية لألطفال التي تحقق لهم تعليم آمن، ومن ثم ت

وهذا يحقق الهدف املنشود من وجود الفصل داخل مركز األورام، ومن ثم حصل بند مساندة برنامج سند% 94التواصل مع فصل سند التعليمي بنسبة 
وهذا من شأنه أن يرفع مستوى الحماسة لألطفال بالحضور املستمر للفصل % 93التعليمي لألطفال من الجانب النفس ي خالل فترة العالج على نسبة 

وعليه؛ فإن ارتفاع معدل الوعي لدى الطفل % 92وتلقي التعليم، ومن ثم أتى بند إثراء فصل سند التعليمي ملعلومات الطفل االجتماعية والثقافية بنسبة 
ل سند أتى بند توفير فصواكسابه املهارات املختلفة تساهم في تخفيف الفجوة القافية التي يخلقها وجود الطفل املستمر باملستشفى للعالج، ومن ثم

م، ومن ثم ويحافظ ذلك على مستوى الرغبة في التعليم لدى األطفال ويعزز رغبتهم في التعلي% 91التعليمي البيئة املحفزة للطفل للموهبة والتفوق بنسبة
ء األمور مما يلزم العاملين في برنامج سند التعليمي على التعرف على وجهة نظر أوليا% 89أتى بند رضا أولياء األمور في اجتياز الطفل للسنة الدراسية بنسبة 

 حصل إتاحة فصل سند لتواصل األسر مع ك
 
لجمعية افة أقسام اوحصر مسببات نزول تقييم هذا البند مقارنة بالتميز املتقدم في البنود األخرى، وأخيرا

.  دا البنين األخيرينوالذي تعد هذه النسبة فيه جيده مقبولة وال تتوازى مع بقية البنود حيث تعد كافة البنود تتجاوز املستوفي املتميز ع% 76بنسبة 

نتائج قياس مستوى رضا املستفيدين من قسم الخدمة االجتماعية
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ا
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جميع اقسام الجمعية

عليميرسم بياني يوضح قياس رضا املستفيدين من البرنامج الت

وعمشر فيللرضااملنشودةالنسبةتتجاوز النسبةهذهوتعد،%90.2كانتالتعليميسندبرنامجمنللمستفيدينالشاملةالرضانسبةأنونجد

 مرتفعبشكلالتحسين
 
العمليتمأنىعلالعملفريقويساعدالبرنامجفياملقدمةالخدماتجودةمستوى ارتفاعيعكسأنشأنهمنوهذاجدا

.األخرى البنودمعدلمنأقلنسبعلىالحاصلةلبنودتحسينيةتوصياتوعملالخدماتجودةعلىللحفاظيسعواأنعلى

نتائج قياس مستوى رضا املستفيدين من قسم الخدمة االجتماعية



من قسم الدعم والذي كانت أعلى نسب لبند مساهمة البرامج والخدماتأتت استمارة قياس مستوى رضا املستفيدين من برنامج الدعم املعنوي •
%  85.9ة وهذا يدل على األثر االيجابي الذي تتركه الخدمات املقدمة من البرنامج ، يليها بنسب% 87.1املعنوي للتكيف مع مرض الطفل وذلك بنسبة 

مرونة م أتى بند للرفع من معلومات األسر وخبراتهم خالل مرض أطفالهم مما يساهم برفع جودة تعامالت األسر مع أطفالهم أثناء فترة العالج، ومن ث
والعمل على ، وهذا يعكس دور فريق العمل بمراعاة الظروف االستثنائية املختلفة التي تمر فيها األسر%84.7االجراءات للحصول على الخدمة بنسبة 

 لذلك، ومن ثم حصل بندي يسر وسهولة الحصول على الخدمة وسهولة التواصل مع املختصين من خالل ممثل
 
ي الجمعية على تقديم الخدمات وفقا

ت ومتطلبات ويعكس ذلك سهولة االجراءات والسياسات املتبعة في الجمعية وتعاون العاملين في برنامج الدعم املعنوي مع احتياجا% 83.5نسبة 
، وهذا من شأنه أن يكون % 82.4األسر، ومن ثم أتى بند مساهمة برامج وخدمات الدعم املعنوي على تجاوز الصعوبات خالل مرحلة العالج بنسبة 

 على تحقيق األهداف املرجوة من البرنامج وخدماته، وأتى بعد ذلك بند سهولة التواصل مع موظفي الدعم بنسبة 
 
ويدل ذلك على تسهيل % 80دليال

 الستناد العاملين على تفعيل العديد من قنوات التواصل مع األسر ، وآخر البنود ح
 
صل على نسبة الحصول على الخدمات بالوقت املناسب نظرا

78.8 % 
 
لالستفادة وهو الحصول على الخدمة في الوقت املناسب وهذا إذ يدل على حرص العاملين على تقديم الخدمات بوقت مناسب لألسر سعيا

.القصوى 

نتائج قياس مستوى رضا املستفيدين من برنامج الدعم املعنوي 
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، وتعد هذه النسبة مستوفيه جيدة مقارنة بالنسبة %83.23ملستوى رضا املستفيدين من برنامج الدعم املعنوي كانت ونجد نسبة الرضا بشكل عام 
ا والتي ل بهعمو املنشودة لرضا املستفيدين، والتي من شأنها أن تعكس الدور الذي يقوم به العاملين في برنامج الدعم املعنوي والسياسات واالجراءات امل

ريةطويبدورها تعكس ارتفاع جودة اآلداء للبرامج والخدمات، مما يستوجب املسؤولين على تعزيز العاملين لزيادة مستوى الرضا من خالل الخطط الت

.واملقترحات التحسينية للخدمات والبرامج
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حينتائج قياس مستوى رضا املستفيدين من موظفي القطاع الص
صل هذا البند نجد أن أعلى بند كان لتعامل موظفي الجمعية بكل احترام ومهنية حيث حوفي استمارة قياس مستوى رضا موظفي القطاع الصحي •

 نسبة 
 
 و %100على نسبة رضا كاملة لكافة أفراد العينة مشكال

 
 من ، وهذا إذ يدل على الوعي املنهي وااللتزام األخالقي بالتعامالت املختلفة داخليا

 
خارجيا

، وهذا إذ يعكس ارتفاع املعايير التي تبني الجمعية عليها اختيار %97العاملين، يليه بند جودة وكفاءة املساعدات املقدمة من الجمعية بنسبة 
موظفي بند التزام املساعدات املقدمة للمستفيدين مما يرفع من مستوى االستفادة من البرامج والخدمات واملساعدات املقدمة ملراكز األورام، يليه

وهذا إذ يعكس وعي العاملين باحترام سياسات واجراءات مراكز األورام و % 95الجمعية بالقوانين واالجراءات املعتمدة داخل مراكز األورام بنسبة 
وهذا إذ يساعد على سهولة % 94تنفيذ بنود االتفاقيات املبرمة معهم، ومن ثم أتى بند الرد على االستفسارات اإلدارية بشكل وافي وواضح بنسبة 

ام اكز األور التعاون مع مراكز األورام ومراكز العالج وسرعة اجراءات العمل فيما بين الجهتين،  ثم تساوى بندي تقديم الخدمات حسب احتياج مر 
، حيث يعد ذلك يعزز شمولية الخدمات املقدمة من الجمعية وحرص العاملين على %92وبند سهولة التواصل مع ممثلي الخدمة في الجمعية بنسبة 

واتضح في هذا البند جهل بعض % 78فعالية التواصل مع مراكز األورام، ثم تال ذلك بند الحصول على تكريم مرض ي من ِقبل الجمعية بنسبة 
 وأخير موظفي القطاع الصحي بآلية التكريم السنوية التي تقيمها الجمعية في حفل املساندة وتم وضع التوصيات املقترحة لتجاو 

 
 ز ذلك مستقبال

 
ا

وقد يعول السبب إلى عدم توجيه الجمعية التقارير الربع سنوية إلى كافة % 75حصل بند الحصول على تقارير دورية من الجمعية على نسبة 
.  العاملين في القطاع الصحي ممن يتعاملون بشكل مباشر مع الجمعية
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وتعد هذه النسبة مستوفية متميزة مقارنة بالنسبة املنشودة للرضا% 90.44ونجد ُهنا أن نسبة مستوى رضا موظفي القطاع الصحي حصلت على 

بالسرطان املرض ىوعليه فإن هذه النسبة تعكس مدى ارتفاع جودة التعامالت مع مراكز األورام والتي هي األساس في تقديم برامج وخدمات الجمعية لألطفال 
اهم في تحقيق أنه أن يسن شوأسرهم، وهذا ما يؤهل الجمعية بإبرام االتفاقيات مع كافة مراكز أورام األطفال في كافة مناطق اململكة حكومية كانت أم خاصة، والذي م

.رؤية الجمعية بالوصول لكل طفل مريض بالسرطان وخدمته
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 تخطت النسبة املنشودة لرضا املستف•
 
يدين، وهذا قد وبشكل مجمل فإننا نجد أن معظم األقسام في الجمعية قد حصلت على نسب مرتفعة جدا

تيح للمستفيدين يكون بسبب تفرد جمعية سند الخيرية بتقديم مثل هذ النوع من البرامج والخدمات لفئة األطفال املرض ى بالسرطان والذي ال ي
قدم برامج وخدمات مماثلة، مما قد يساعد املسؤولين في الجمعية للعمل على عمل دراسات مق

ُ
ارنة مع مقارنة مثل هذه الخدمات بجهات أخرى ت

.جمعيات خيرية أخرى 

القسام األخرى، وقد بينما حصلت بعض األقسام على نسب أقل من النسبة املنشودة وبشكل ال يوازي النسب املكتسبة من ِقبل املستفيدين من•
ط السنوية يعود ذلك ملسببات مختلفة من شأنها أن توجه املسؤولين وأصحاب القرار في الجمعية بالتركيز على هذه األقسام من خالل الخط
 إلى مستويات ع

 
الية من الرضا واألهداف التطويرية بحيث يتم االستناد على مخرجات أدوات القياس وبناء خطط تطويرية محسنة لآلداء وصوال

.جودة اآلداء كما قد تساهم في تحديد مشروعات التحسين السنوية
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:  املعوقات•

.املدة املحددة للعمل أقصر من حجم العمل على مشروع تحسين•

.االعتماد على خبرات شخصية في العمل على املوظفين من فريق العمل•

.ضعف املراجع لبناء وتقييم العمل بشكل مستمر•

.أغلب االجتماعات مع مستشارة التحسين كانت عن بعد مما يخلق صعوبة في فهم املطلوب وعدم وضوح آلية العمل•

.عدم الحصول على النماذج املطلوبة للعمل بوقت مناسب من مستشارة التحسين•

.ضعف تدريب العاملين على مشاريع التحسين أو إيصالهم بمستشارين خبراء للدعم•
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:اإليجابيات

 قادرين على العمل على كافة املتطلبات الخاصة بمشروع التحسين•
 
.وجود موظفين مؤهلين علميا

.روح الفريق والتعاون املستمر بينهم خالل مراحل العمل بكل تفاني•

قديمها مات التي يتم تكان لهذا املشروع الدور في إثراء العاملين من رؤساء وموظفين في عمل الخطط التحسينية والتوجهات التطويرية للبرامج والخد•
.في الجمعية

ة املستفيدين التعرف على حجم العمل املقدم من الجمعية للمستفيدين ودوره في الدعم ملراكز األورام وألسر األطفال املرض ى بالسرطان وكاف•
.بمختلف أنواعهم

.إيمان املوظفين وحرصهم على تطوير العمل والوصول إلى التميز•
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