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 ـ:مقدمة 

إحدى اجلمعيات " بناء"باملنطقة الشرقية  األيتاممعية اخلريية لرعاية تعترب اجل  

باململكة العربية السعودية وقد سعت اجلمعية منذ  األيتاماخلريية املتخصصة يف رعاية 

إنشائها إىل التميز يف عملها حيث قامت ببناء اسرتاتيجية علمية ذات رؤية واضحة 

ديم الرعاية الشاملة لليتيم لتحقق البناء وأهداف حمددة تسعى من خالهلا على تق

 .املتكامل لشخصيته ليكون عضواص صاحلًا لنفسه وألسرته وجملتمعه

وقد كان لتوجيهات اعضاء جمل  اإلدارة وعلى رأسهم صاحب السمو امللكي   

األثر الكبري  –رئي  جمل  االدارة -تركي بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز/ االمري 

يتيم ويتيمة )   ( طور اجلمعية وتقديم خدماتها لتشمل برعايتها اكثر من واالجيابي يف ت

من كافة  األيتاموتساهم يف التأثري االجيابي على هؤالء ( الدمام-اخلرب)يف مدينيت 

 .اجلوانب االجتماعية والنفسية والرتبوية واالقتصادية 

ع أراء وتقييم وجاءت هذه الدراسة االوىل من نوعها يف اجلمعية بهدف استطال  

ن هذه االراء واملقرتحات تعترب أساسًا مهمًا مدى رضا املستفيدين عن خدمات اجلمعية أل

لتطوير اخلدمات والربامج اليت تقدمها اجلمعية وهل هذه اخلدمات والربامج تليب 

كما ان تقييم اخلدمات والربامج اليت تقدمها اجلمعية . احتياجات وتطلعات املستفيدين 

ت الراهن تعترب اخلطوة االوىل للتخطيط للمستقبل بشكل أكثر كفاءة و يف الوق

 .فاعلية

صاحل بن جاسم /ويطيب لي أن اتقدم بالشكر والتقدير لسعادة الدكتور   

الذي كان ملتابعته الدور الكبري يف اجناز هذه الدراسة  –أمني عام اجلمعية –الدوسري 

مدير إدارة )عبداهلل اهلدباء .سة االخ دكما أشكر رئي  فريق العمل يف هذه الدرا, 

مديرة )منرية السكران /ولنائبة رئي  فريق العمل االستاذة( الربامج واللجان باجلمعية

وجلميع االخوات الباحثات االجتماعيات اللواتي بذلن اجلهد ( القسم النسائي باجلمعية

عية اللواتي شاركن يف سبيل تطبيق االستبانة على عينة الدراسة ولكافة موظفات اجلم

 .يف هذه الدراسة 
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متطلعًا إىل اجراء املزيد من الدراسات املتعمقة اليت تساهم يف تطوير عمل اجلمعية يف 

كافة اجلوانب االجتماعية واالدارية وكذلك العالقات العامه واالعالم وتنمية املوارد 

 .املالية
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 الفصل األول

 سةأهمية الدرا

 أهداف الدراسة 
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 ـ :أهمية الدراسة

ن تقييم اخلدمات أوالنشاطات أو الـربامج  الـيت تقـدمها اجلمعيـة يف الوقـت الـراهن       إ  

وحتى تكون اجلمعية اخلرييـة قـادرة علـى تقيـيم     ,  هو اخلطوة األوىل للتخطيط للمستقبل

ين واخلـدمات والـربامج   املاضي واحلاضر جيب أن تعطي اجلانب املعلومـاتي عـن املسـتفيد   

ألنه من خالل هذه املعلومات اليت جتمعها وتنظمها وحتتفظ بها اجلمعية ,اهتمامًا خاصًا 

هــ  4144,العبيـدي )ميكن هلا أن جتيب عن األسئلة اليت ترتكز عليهـا عمليـة التقيـيم    , 

.)  

بـال  األهميـة    تقييم الربامج واخلدمات االجتماعية اليت تقدمها اجلهات اخلريية أمـراً  كما إن

وتزداد أهميته وفاعليته إذا كان هذا التقيـيم مـن  خـالل وجهـة نظـر املسـتفيدين ملعرفـة مـدى         

رضاهم عن هذه اخلدمات والربامج حيث ميثـل هـذا التقيـيم توجهـًا مهمـًا يف تقـديم اخلـدمات        

امج حيث أن رضا املستفيدين حيقق أكرب قدر من استفادتهم مـن الـرب  , االجتماعية وتطويرها

 ( .هـ4126, الباز)املقدمة هلم ويضمن تفاعلهم معها 

وانطالقا من أهمية معرفـة مـدى رضـا املسـتفيدين عـن تلـك اخلـدمات الـيت تقـدمها أي            

مؤسسة خدمية لتقييم جناحاتها يف تقديم اخلدمـة والتعـرف علـى احتياجـات املسـتفيدين الـيت       

تعتـرب األوىل مـن نوعهـا والـيت     هـذه الدراسـة   مل يتم تقدميها هلم أو يتطلعـون لتقـدميها هلـم فـ ن     

املنطقـة  ب األيتامن خدمات اجلمعية اخلريية لرعاية عحتاول التعرف على مدى رضا املستفيدين 

بهدف تطوير وحتسني اخلدمات والربامج واملقدمة لتتوافق مع أهداف اجلمعيـة   (بناء) الشرقية

 .وتواكب تطلعات املستفيدين من خدماتها 

تطوير الربامج املقدمة للمستفيدين اجلمعية لاعد هذه الدراسة تسسذلك  ويف ضوء  

بشكل يتناسب مع احتياجاتهم احلقيقيـة ووضـع خطـط متقدمـة لتقـديم خـدمات تتوافـق        

 .مع تطلعات املستفيدين

 ـ:تتمثل يف ثالثة أبعاد هي  واليت  .باإلضافة إىل قياس أبعاد جودة اخلدمة     

أو املاديــة امللموســة الــيت حيصــل  عليهــا  ( Technical Quality)اجلــودة الفنيــة -4

مــن خــالل , وميكــن التعــبري عنهــا بشــكل كمــي .املســتفيد حــال حصــوله علــى اخلدمــة

 -:السؤال التالي
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 (Gronroos,1996: 41-49)ما الذي يتم تقدميه ؟ -

وهي متثل أداء عملية اخلدمـة ذاتهـا    ) Functional Quality)اجلودة الوظيفية -2

ــى تقــديم         أث ــاء تفاعــل العــاملني باملنظمــة مــع املســتفيدين مــن خــالل ســلوم القــائمني عل ن

وميكن التعـبري عنهـا بالسـؤال التـالي     .اخلدمة ومظهرهم وطريقة تعاملهم مع املستفيدين 

: -

 .(Gronroos,1996: 41-49)كيف تتم عملية تقديم اخلدمة ؟ -

ــة   .  4 ــة للمنظم ــذي يعكــ  انطباعــات    ( Corporate Image)الصــورة الذهني وال

والــيت تتوقــف بــدورها علــى تقيــيم املســتفيدين للجوانــب الفنيــة , املســتفيدين عــن املنظمــة 

 ( .2222, العالق.)والوظيفية للخدمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ:أهداف الدراسة 

ستكون هـذه الدراسـة موجهـة حتـو حتقيـق جمموعـة مـن األهـداف الرئيسـة وأخـرى             

         ـ      :فرعية وهي كمايلي 
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ــى مــدى رضــا املســتفيدين عــن     -أواًل  ــة   بعــ  التعــرف عل اخلــدمات الــيت تقــدمها اجلمعي

 ـ :واملتمثلة يف ما يلي  

 .الفعاليات والربامج اليت تقيمها اجلمعية   (1

 .السلة الرمضانية   (2

 .كسوة الشتاء  (3

 .كسوة العيد   (4

 .احلقيبة املدرسية  (5

 .اجلمعية عن سهولة االتصال ب مامدى الرضا  –ثانيًا  

 .ستغرق يف الرد على استفساراتهمعن الوقت امل مامدى الرضا -ثالثًا

 .معهم اجلمعيةوطريقة تعامل موظفات عن أسلوب  الرضامامدى  -رابعًا

 .التعرف على مدى رضا املستفيدين عن اجلمعية بشكل عام  –خامسًا

 .دة من خدمات اجلمعية ة بعد االستفااألسرماهي التغيريات اليت حدثت لأليتام و –سادسًا

ومــاهي , التعــرف علــى أراء وتطلعــات املســتفيدين جتــاه تطــوير خــدمات اجلمعيــة    -ســابعًا

 .اخلدمات اليت يتطلع املستفيدين إىل قيام اجلمعية بتقدميها هلم 
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 الفصل الثاني

 (املستفيدين) مفهوم رضا العمالء  

 ( ستفيدينامل)   العمالء رضا قياس وأهداف أهمية  

 أبعاد جودة اخلدمة   

 العلمية للحاجات االنسانيةالنظريات   

 نافذة جوهاري  

 

 

 

 

 
 

 

 

 ـ (:املستفيدين )مفهوم رضا العمالء 

يتوقـف يف املقـام األول علـى     , جتاريـة  , اجتماعيـة  , إن جناح أي مؤسسة صـناعية    

 ( .  م2222, عبداللطيف) out put" املخرجات"جودة منتجاتها أو اخلدمات اليت تقدمها 
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ويتعدد مفهوم الرضـا بتنـوع األدوار االجتماعيـة الـيت يشـغلها الفـرد يف دورة احليـاة          

, فهنـام الرضـا الـذاتي    , ية وبتنوع نشاط املنشآت اخلدمية أو التجارية أو اخلريية األسر

د يقـاس  ولكـل منهـا حمكـات وأبعـا    . وهنام الرضـا الـوظيفي   , وهنام الرضا الزواجي 

 ( .هـ4142,الغريب)من خالهلا 

ومن جانب أخر يعترب رضا العمالء احملور األسـاس ونقطـة االرتكـاز يف التخطـيط       

احلارثي و السلمي )لألنشطة التسويقية جلميع الشركات الناجحة على اختالف أنواعها 

 ( . م2222

ــى رضــا املســتفيدين      يتضــمن  (keeping customers satisfied)إن احملافظــة عل

ــاتهم     ــيهم واالســتماع إىل توقع ــز عل ــى مــوظفي خــدمات العمــالء      , الرتكي ــا جيــب عل وهن

كمــا ميكــن أن , التواصــل مــع املســتفيدين حــول جــودة اخلدمــة أو الســلعة املقدمــة هلــم   

 .(Galer,2000). يشارم املستفيدون يف الرؤية ألهداف املنشأة 

ــة برضـــا   اخـــتالفوعلـــى الـــر م مـــن     إال ان تعريـــف , العمـــالء التعريفـــات اخلاصـ

حيـث يعتـرب الرضـاء    , هوفمان لرضا العمالء يعترب من التعاريف املشـهورة يف هـذا الشـأن    

ــة     ــر اخلدمـ ــة لعناصـ ــودة املدركـ ــع اجلـ ــل مـ ــات العميـ ــة لتوقعـ ( . hofman,2002)مقارنـ

 ـ :الذي يقسم الرضا إىل ثالث حاالت  منوذج تأكيد التوقعاتويعتمد هذا التعريف على 

حبيـث  , حتدث عندما تتطابق توقعـات العميـل مـع األداء الفعلـي للخدمـة       ـ:ة األوىل احلال

 .تكون هنام حالة من الرضا لدى العميل 

, حتدث عندما تكون توقعـات العميـل أكـرب مـن األداء الفعلـي للخدمـة        ـ:احلالة الثانية 

 . ويف هذه احلالة يكون العميل  ري راٍض

حبيــث , ا يكــون األداء الفعلــي للخدمــة أعلــى مــن املتوقــع حتــدث عنــدم ـــ:احلالــة الثالثــة 

ــرين          ــدث ل خـ ــل إىل التحـ ــدفع العميـ ــن أن يـ ــذي ميكـ ــام الـ ــا التـ ــة الرضـ ــون النتيجـ تكـ

 . باستحسان اخلدمة 

ــى الوصــول إىل درجــة األداء الــذي يتوقعــه          ــى ذلــك فــ ن عــدم قــدرة املنظمــة عل وعل

ويكـون العميـل راضـيًا    , ة أو املنـتج  العميل جيعله  ري راضي متامـًا او مسـتاء مـن اخلدمـ    
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املنـتج أعلـى  ـا     أداءأما إذا كان , إىل حد كبري عندما يكون أداء املنتج كما توقعه 

وهـذه الدرجـة مـن الرضـا هـي الـيت تسـعى املنظمـات         , توقعه العميل ف نه يكون مبتهجـًا  

 . إىل الوصول إليها 

   

 ـ ( :املستفيدين )أهمية وأهداف قياس رضا العمالء  

يعتــرب ذو أهميــة بالغــة ألنــه يســاهم يف حتســني   ( املســتفيدين)إن تقيــيم رضــا العمــالء        

عندما يكون احلصول على أعلـى  وتطوير اخلدمة وحتقيق تطلعات العمالء وبالتالي ف نه 

ف نهــا تســعى إىل إجيــاد طــرق   , هــو هــدف املنظمــة  ( املســتفيدين )درجــات رضــا العمــالء 

وقد كشـفت بعـ  الدراسـات أهميـة     ( املستفيدين)رضا العمالء موضوعية لقياس درجة 

وضـرورة قيـام املنظمـات بتصـميم     , قياس رضا العمالء وأثـره يف حتقيـق أهـداف املنظمـة     

ففـي دراسـة قـام بهـا الـربتي وزمييـك توصـال        . برامج فعالة ودقيقة لقياس رضـا عمالئهـا   

 ـ:إىل ان فيها 

 .عن منتجاتها اليشتكون أساسًا  من عمالء املنظمة  ري الراضني% ( 66) -

 .عمياًل لديهم املشكلة نفسها ( 62)مقابل كل عميل يشكو إىل املنظمة هنام  -

مـن  %( 44)بـل إن  , اشـخاص خخـرين   (  42أو  6)العميل  ري الراضي عـن املنظمـة  ـرب     -

 . شخصًا  ريهم ( 22)األشخاص  ري الراضني  ربون يف املتوسط 

( 8)ى حلــول ملشــكالتهم مــع املنظمــة  ــربون يف املتوســط  العمــالء الــذين حيصــلون علــ -

 .أشخاص عن معاملة املنظمة هلم

هنام إحتمال كبري أن الذين يشتكون من سوء معاملة املنظمة هلم سوف يستمرون يف  -

 ـن حلـت مشـكالتهم    %( 28)فهنـام  , التعامل معها حينما جتتهـد حلـل مشـكالتهم    

ــا     ــل معهـ ــودون للتعامـ ــوف يعـ ــة سـ ــل    %( 68)و . املنظمـ ــودًا حلـ ــة جهـ ــذلت املنظمـ ــن بـ  ـ

مشــكالتهم ســوف يواصــلون التعامــل مــع املنظمــة حتــى ولــو مل يــؤد ذلــك إىل حــل تلــك   

 ( . Albrecct and Zemke 1985:6)املشكالت 

( 21:2222,احلـارثي و السـلمي   )وتؤدي عملية قيـاس رضـا العمـالء وفقـًا لــ       

 ـ :إىل حتقيق األهداف التالية 
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ــَمُي -1 فــالتقييم , رضــا العمــالء املنظمــة مــن أن تكــون قريبــة مــن عمالئهــا     ن قيــاس ك 

املســتمر لرضــا العمــالء جيعــل املنظمــة مطلعــة علــى أي تغــريات قــد تطــرأ علــى ر بــات   

 .السبل الكفيلة إلشباعها  اختاذواحتياجات عمالئها  ا ميكنها من 

عرفة مدى مطابقتها وم أدائهاالقياس املستمر لرضا العمالء ُيَمك ن املنظمة من تقييم  -2

 .فتستطيع بذلك تعديل اسرتاتيجياتها تبعًا لتلك النتائج , لتوقعات العمالء 

إن املعلومــات الــيت حتصــل عليهــا املنظمــة مــن عمالئهــا تعتــرب أساســًا مهمــًا يف تطــوير      -3

 . منتجاتها احلالية وتقديم منتجات جديدة 

فـالعمالء  , لـدى املنظمـة    يساعد قياس رضا العمالء على معرفة نقاط القوة والضـعف  -4

مــن أهــم مصــادر املعلومــات الــيت ميكــن أن يعتمــد عليهــا لتقيــيم األداء ومعرفــة نقــاط  

 . القوة والضعف سواًء يف املنتجات أو األنشطة املختلفة 

ميكــن اســتخدام البيانــات واملعلومــات الــيت يوفرهــا قيــاس رضــا العمــالء كــأداة مــن    -5

ــداخلي   ــى األداء ال ــة عل ومــن ثــم ميكــن اكتشــاف األخطــاء    , للمنظمــة أدوات الرقاب

قبات املاليـة املسـببة لعـدم    الناجتة عن عدم رضاء املوظفني أنفسهم أو الصعوبات أو الع

 . الرضا

ويف اململكة العربية السـعودية أولـت بعـ  اجلهـات احلكوميـة و ـري احلكوميـة          

مات إدارة األداء أهمية خاصة لرضا املستفيدين عن خـدماتها باعتبـاره أحـد أهـم اسـتخدا     

فعلــى ســبيل املثــال ال احلصــر جنــد أن مستشــفى قــوى   , ( م2222,األمــني )لقيــاس األداء 

املرضـى  )األمن بالرياض وضع من ضمن أهدافه العمل علـى زيـادة رضـا العمـالء املسـتمر      

ولتحقيق هذه الغاية مت تشكيل جلنة خاصة برضا العمالء تكون مسـؤولة  , ( والعاملني 

 ـ:عن 

 .م2224رنامج شامل لرضا العميل بنهاية عام وضع ب -1

ــات       -2 ــد التوقعـ ــل بغـــرض حتديـ ــا العميـ ــدى رضـ ــول مـ ــنوية حـ ــاءات سـ ــذ استقصـ تنفيـ

ووضـــــع خليـــــة لالســـــتجابة , واالحتياجـــــات مـــــن اخلـــــدمات املقدمـــــة للعميـــــل 

 . لالحتياجات اليت يتم حتديدها ومتابعة تنفيذ تلك االحتياجات 
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تجابة هلــا حبيــث يــتم مراجعتهــا ســنويًا  وضــع نظــام ملتابعــة شــكوى املرضــى واالســ  -3

 .سنويًا %( 22)والسعي للتقليل من حدوث الشكاوي بنسبة 

م لتــدريب 2221وضــع وتطبيــق برنــامج ســنوي للتوعيــة حبلــول الربــع الثــاني لعــام          -4

الوظائف القيادية حول مفهوم رضا العميل والسعي لزيادة عدد املتـدربني بنسـبة   

 ( . م 2221, مستشفى قوى األمن %( )22)

ومن جانب أخر ف ن جـائزة األمـري حممـد بـن فهـد لـألداء احلكـومي تعمـق أهميـة قيـاس           

ويـدل  , إذا يتضمن أحد حماورها معيار اخلدمات املقدمة للمستفيدين . رضا املستفيدين 

هذا املعيار على اجلهود املتميزة اليت يقوم بها اجلهـاز مـن أجـل تلبيـة حاجـات املسـتفيدين       

ــاته  ــق ر بـ ــراءات   وحتقيـ ــرع اإلجـ ــهل وأسـ ــألداء     )م بأسـ ــد لـ ــن فهـ ــد بـ ــري حممـ ــائزة األمـ جـ

 ( . م2222, احلكومي املتميز 

كما انه من أهداف نظام اجلودة الشاملة بالنسبة ملؤسسات الرعاية االجتماعيـة وفقـًا لــ     

 ـ:مايلي ( م 2222, عبداللطيف )

 (.معجمت –مجاعات  –أفراد )دمات مواجهة احتياجات املستفيدين من اخل 

  التحسني والتطوير يف مجيع أنشطة وأقسام املؤسسة . 

  التقليل أو منع األخطاء. 

 

عالية فيتحقـق رضـاه عنهـا    ( املستفيد)ولكي تكون جودة اخلدمة املقدمة للعميل   

ــة          ــات العمــالء ومعرف ــق تطلع ــى حتقي ــا العمــل عل ــى إدارة املنظمــة وموظفيه ــه جيــب عل ف ن

فــالعمالء , ء توقعــاتهم للخــدمات الــيت تقــدمها املنظمــة  الطريقــة الــيت يــبا عليهــا العمــال 

 ,Zeithaml)عـادة يبنـون توقعـاتهم حـول مسـتويني مـن مسـتويات اخلدمـة همـا وفقـا لــ            

berry and Parasuraman, 1993:) 

ــة   - ــ(: Desired service)اخلدمــة املر وب ــع     ـ متثــل مســتوى اخلدمــة الــيت يتطل

 .من املال واجلهد العميل إىل احلصول عليها مقابل مادفع 
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متثـل مسـتوى اخلدمـة     ــ (:Adequate service)اخلدمـة الكافيـة أو املرضـية     -

وهو مستوى مقبـول مـن العميـل وحيقـق     , الذي يعتقد العميل أنه مناسب أو كايف 

 .درجة عالية من الرضا 

ويســمى الفــرق بــني مســتوى اخلدمــة املر وبــة واخلدمــة الكافيــة أو املرضــية  نطقــة   

وهـي عـادة متثـل التنـازالت الـيت يقـدمها العميـل        ( Zone of Tolerance)التسـام   

 . ألنها التؤثر يف جودة اخلدمة فتصب  رديئة أو  ري مقبولة 

بـل  , ومنطقة التسام  عادة تضيق وتتسع وهي ختتلف من شـخ  إىل أخـر     

إن تـأخر إقـالع   , فعلـى سـبيل املثـال    , قد ختتلف عند الشخ  نفسه مـن وقـت رخـر    

وقـد  , ائرة ملدة نصف ساعة قد يكون مقبواًل لدى شخ  و ري مقبول لدى أخـر  الط

يكون مقبواًل لدى الشخ  عندما يكون يف سعة من أمره و ـري مقبـول لديـه عنـدما     

 (.هـ4125,احلارثي والسلمي )يكون يف عجلة من أمره 

ــل        ــام بعــ  العوامــل احمليطــة بالعمي ــا أن هن ــؤثر بشــكل   ( املســتفيد)كم ــيت ت ال

ولعل من أهمها وفقًا لـ , اشر أو  ري مباشر يف بلورة أفكاره عن مستويات اخلدمة مب

 ـ :مايلي ( هـ 4125,احلارثي والسلمي )

االتصاالت الشخصية ومن خالهلـا حيصـل العميـل مـن األهـل واألصـدقاء والـزمالء         -1

ومـن  , على معلومات عن مستويات اخلدمات اليت سبق أن حصـل عليهـا هـؤالء    

 . ديه فكرة عن املستوى الذي جيب أن تكون عليه جودة اخلدمة ثم يكون ل

فالعميل يتوقع يف كل تعامل مع املنظمة , اخلربات السابقة عن املنظمة وخدماتها  -2

 .أن حيصل على جودة  اثلة ملا حصل عليه يف املرات السابقة 

 الوعود الصرحية والضمنية اليت حيصل عليها العميل من مقدمي اخلدمـة تشـكل   -3

فهــو , معيــارًا مهمــًا لديــه لتقيــيم مســتوى جــودة اخلدمــة الــيت تقــدمها املنظمــة     

يســتخدم تلــك الوعــود الــيت حصــل عليهــا باعتبارهــا حــدًا أدنــى ملســتوى اخلدمــة 

 .اليت ير ب يف احلصول عليها 
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 ـ :أبعاد جودة اخلدمة 

 ـ:تتمثل جودة اخلدمة يف ثالثة أبعاد هي   

أو املاديــة امللموســة الــيت حيصــل  عليهــا  ( Technical Quality)اجلــودة الفنيــة -4

مــن خــالل , وميكــن التعــبري عنهــا بشــكل كمــي .املســتفيد حــال حصــوله علــى اخلدمــة

 -:السؤال التالي

 (Gronroos,1996: 41-49)ما الذي يتم تقدميه ؟ -

وهي متثل أداء عملية اخلدمـة ذاتهـا    ) Functional Quality)اجلودة الوظيفية -2

ــاء ت ــى تقــديم        أثن فاعــل العــاملني باملنظمــة مــع املســتفيدين مــن خــالل ســلوم القــائمني عل

وميكن التعـبري عنهـا بالسـؤال التـالي     .اخلدمة ومظهرهم وطريقة تعاملهم مع املستفيدين 

: -

 .(Gronroos,1996: 41-49)كيف تتم عملية تقديم اخلدمة ؟ -

ــة   .  4 ــة للمنظم ــذي ( Corporate Image)الصــورة الذهني يعكــ  انطباعــات   وال

والــيت تتوقــف بــدورها علــى تقيــيم املســتفيدين للجوانــب الفنيــة , املســتفيدين عــن املنظمــة 

 ( .2222, العالق.)والوظيفية للخدمة 

 

 

 ـ(:هرم ماسلو)نظريات احلاجة االنسانية 

 Maslowمن أوائل النظريات اليت اهتمت باحلاجات اإلنسانية هي نظرية ماسلو    

s Hierarchy of needs     ,         وتعـرب هـذه النظريـة عـن اجتـاه فكـري هـام تطـرق إىل

فقـد وضـع ماسـلو نظريتـه الشـهرية علـى أن حاجـات اإلنسـان         , معاجلة موضوع احلاجات 

ومع تسـلق الفـرد هلـذا التنظـيم اهلرمـي للحاجـات       , مرتبة ترتيبًا هرميًا على أساس قوتها 

إلنسان اليصب  مهتمًا ب شباع حاجته اليت ويعا هذا أن ا, تقل حيوانيته وتزداد إنسانيته 

, تقع يف أعلى الرتتيب إال بعد أن يكـون قـد أشـبع احلاجـة الـيت جيـب ترتيبهـا يف أسـفله         

فال بد أن يبـدأ أواًل  , وحتى يتمكن اإلنسان من إشباع حاجته إىل األمن أو التقدير مثاًل 
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, اء والطعـام والراحـة والنـوم    ب شباع حاجاته البيولوجية أو الفسيولوجية كحاجته إىل املـ 

وطبقًا هلذه النظرية جند أن اإلنسان اليسعى بطبيعته إىل إشباع حاجته إىل حتقيق الـذات  

والـيت تبـدأ   , يف احلياة إال بعـد أن يكـون قـد مـر تـدرجييًا ب شـباع احلاجـات السـابقة هلـا         

 (.12:4125, الرشيد)باحلاجات الفسيولوجية 

 عنى أن , احلاجات االنسانية مرتبطة بعضها ببع   إن أهم إفرتاضات ماسلو أن  

وان احلاجة , إشباع حاجة يف مستوى أعلى يتوقف على إشباع احلاجة يف املستوى األدنى 

وأن رضـــا اإلنســـان وســـعادته تـــزداد بزيـــادة , املشــبعة ينعـــدم أثرهـــا يف حتريـــك الســـلوم  

ماعيـة أكثـر رضـا وسـعادة     فاإلنسان الذي أشبع احلاجات االجت, احلاجات اليت أشبعها 

أمـا احلاجـات  ـري املشـبعة ف نهـا      . من اإلنسان الذي الزال حياول إشباع حاجته إىل األمن 

 .توجد نوعًا من التوتر أو عدم التوازن أو عدم الرضا 

كذلك من افرتاضات هرمية احلاجات أن إشباع احلاجات أمـر نسـيب يقـل كلمـا       

فاإلنسـان اليسـعى إىل إشـباع حاجاتـه بنسـبة      , اجات اجتهنا إىل األعلى حتو قمة هرم احل

كمــا , مســتوى احلاجــة  ارتفــعوإمنــا بنســبة معينــة يراهــا مقبولــة تتنــاق  كلمــا   % 422

ختتلف هذه النسبة مـن فـرد إىل فـرد وتـتغري كلمـا كـرب اإلنسـان يف السـن ومـر  ـربات           

 اإلشـباع سـتوى  فشخصيات األفراد وثقافتهم وخرباتهم كلها عوامل تـؤثر علـى م  ,جديدة 

 .الذي ينشده الفرد
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 ـ :حاجات ماسلو 

ـ ويطلق على احلاجات :  The physiological needsاحلاجات الفسيولوجية   -4

, اليت تؤخذ عـادة علـى أنهـا نقطـة البدايـة لنظريـة الـدوافع تسـمى الـدوافع الفسـيولوجية           

والسلوم الذي تتطلبه إلشباعها ميكـن  , هذه احلاجات ويؤكد ماسلو أن أي حاجة من 

ــواع أخــرى مــن احلاجــات أيضــاً        , أن تتحــول يف الوقــت نفســه إىل مصــدر أخــر إلشــباع أن

فالشخ  الذي يشعر باجلوع مثاًل قد يكون مهتمًا يف حقيقة األمر بالبحث عـن الراحـة   

مــن الفيتامينــات أو االتكــال علــى الغــري أكثــر مــن اهتمامــه بتزويــد جســمه بنــوع معــني     

ــات  ــا       , والربوتين ــًا وكأنه ــا أحيان ــدت لن ــول إن احلاجــات الفســيولوجية وإن ب وجممــل الق

أو تنعـزل عـن بعضـها الـبع  إال أنهـا ليسـت هكـذا دائمـًا و و ـا الشـك           , تنفرد بذاتها 

, فيه أن احلاجات الفسيولوجية بالذات هي اليت تعد من أكثر احلاجات اإلنسانية تفوقًا

يطرة علــى اإلنســان وســلوكه ومتــى حــرم اإلنســان منهــا بصــورة  ــري طبيعيــة   وأشــدها ســ

بـل ويسـيطر أيضـًا    , تتحول حاجاته الفسيولوجية إىل حافز قوي يفوق احلاجـات األخـرى   

وذلــك قبــل أن , ويصــر ماســلو علــى ضــرورة إشــباع احلاجــات الــدنيا أوال   . علــى أي منهــا 

ــور خــالل     ــا إىل الظه ــا طريقه ــة    تأخــذ احلاجــات العلي ــر   , مراحــل النمــو املختلف ــى ف ومت

جنــده أخــذ يتحــرم صــاعدًا إىل , اإلنســان مــن إشــباع حاجاتــه املوجــودة يف أســفل التــدرج 

وذلـــك بعـــد أن أصـــبحت مهمـــة إشـــباع , أعلـــى ليشـــبع حاجـــات تقـــع علـــى مســـتوى أرفـــع 

 (.Maslow,1970: 37-45)احلاجات األوىل حتتل مكانة أقل أهمية يف حياته 

عنــدما يشــبع الفــرد كــل احلاجــات  ـــ :The safety needsاألمــن  احلاجــة إىل -2

تبدأ يف الظهور على الفور جمموعـة مـن احلاجـات الـيت ميكـن تصـنيفها       , الفسيولوجية 

وهنـا جيـب مالحظـة أن معظـم ماقيـل عـن احلاجـات        , داخل فئة حاجات األمن والسالمة 

ل نســبيًا مــن تلــك   الفســيولوجية ميكــن إعــادة ترديــده هنــا وإن كــان علــى مســتوى أقــ        

وقد تتساوى حالة املعاناة اليت يشعر بها اإلنسان لعجزه عـن إشـباع حاجتـه إىل    , الر بات 

ــات       ــو واقـــع حتـــت تـــأثري ســـيطرة احلاجـ ــا وهـ ــاني منهـ ــة الـــيت ســـوف يعـ األمـــن مـــع احلالـ

, وتلعب احلاجة إىل األمن يف حياة اإلنسـان دور املـنظم الوحيـد لسـلوكه     , الفسيولوجية 
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ا ذلك عـن طريـق تسـخريها جلميـع ماميلـك مـن إمكانـات حتـى تصـب  جمنـدة           ويتسنى هل

وهكذا ميكن مالحظة اإلنسان وقـد حتـول إىل جمـرد    . خلدمة إشباع حاجته إىل األمن 

وهـو يسـعى جاهـدًا يف سـبيل الشـعور      , كائن حي يشبه ارلة الـيت تكـف عـن احلركـة     

 (.14: 4125, الرشيد )باألمن والسالمة 

ــبة لل   ــن    وبالنســ ــاجتهم لألمــ ــ ن حــ ــة فــ ــدمات اجلمعيــ ــن خــ ــتفيدين مــ ــي مســ النفســ

ــدو واضــحة   واالجتمــاعي واالقتصــادي  ــأثر     الســيماتب ــد هلــا دور كــبري يف ت ــاة الوال أن وف

 .  وإحساسهم بعدم األمان على حياتهم وعلى مستقبلهم( م واألرملة ييتال)املستفيدين 

عندما ـ :The Belongingness and Love Needsحاجات االنتماء واحلب  -4

تأخـذ حاجتـه إىل احلــب   , يضـمن الفـرد إشـباع حاجاتـه الفسـيولوجية وحاجتـه إىل األمـن        

ومن دالئل وجود احلاجات شـعور اإلنسـان حبـزن وأسـى عمـيقني مل      . واالنتماء يف الظهور 

أو يطــول  يــاب احملــبني , وذلــك عنــدما يرحــل األهــل مــثاًل  , يســبق هلمــا مثيــل يف حياتــه 

أو جنده يبحث لنفسه عن مكان داخل اجلماعات اإلنسانية للظفـر برعايـة   , واألصدقاء 

وبـدون  , ومـا االنتمـاء والصـداقات املتينـة إال مظهـر مـن مظـاهر احلـب        , ارخرين وحـبهم  

-Maslow,1970: 43)ذلك ف ن الفرد الصغري أو الكبري يشعر بالكثري من اإلحبـاط  

44.) 

فهــم تفيدين مــن خــدمات اجلمعيــات كمــا تظهــر هــذه احلاجــات كــثريًا لــدى املســ   

فأسلوب املعاملة يف بع  اجلهات اخلريية تقوم على , حباجة إىل الشعور باحلب واالنتماء

النظرة الدونية للمستفيدين والتعامل معهم بشـكل مجـاعي دون النظـر الحتياجـات كـل      

 ومــن هنــا فــ ن حاجــة املســتفيدين للحــب واالنتمــاء واالهتمــام  , مســتفيد بشــكل مســتقل 

 .بكل مستفيد تشعرهم باحلب واالنتماء 

تعد هذه احلاجات أعلى مسـتوى مـن    ـ: The Esteem Needsحاجات التقدير  -1

وإمنـا أيضـًا إىل   , إذ أن اإلنسـان اليسـعى فقـط إىل مصـاحبة النـاس      , احلاجات السابقة 

وميكــن تصــنيف هــذه احلاجــات حتــت فئــتني  تلفــتني    , كســب احرتامهــم وتقــديرهم 

أي قـادرًا علــى إجنـاز مــايو   , تـوي الفئــة األوىل ر بـة اإلنسـان أن يصــب  قويـًا     وحت, متامـًا  
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وتتمثـل الفئـة الثانيـة    , وهكـذا يصـب  موضـع ثقـة وتقـدير اجلميـع       , كل إليه من مهـام  

وقــد , ويف شــغل مكانــة اجتماعيــة مرموقــة  , ر بــة اإلنســان يف احلصــول علــى الشــهرة  

ــنف  الشــه      ــة احلاجــات عــامل ال ــى أهمي ــر  أكــد عل ــد خدل ــاط هــذه   , ري الفري ــؤدي إحب وي

وتتمثـل هـذه   , احلاجات أو إ فال وجودها إىل إحساس اإلنسان  شاعر النق  واليـأس  

احلاجة لدى املستفيدين من خالل إحساسـهم  شـاعر الـنق  عـن أقـرانهم ارخـرين مـن        

 وبالتــالي فــ نهم بــأم  احلاجــة إىل تعــوي  هــذه الشــعور مــن خــالل   األيتــاماألطفــال  ــري 

 . تقديرهم ومنحهم االحرتام والتقدير

حتـى لـو   ــ  : The Needs For Self-actualizationحاجـات حتقيـق الـذات     -8

جند أنـه مـازال يتوقـع أن تنبثـق لديـه      , متكن اإلنسان من إشباع كل احلاجات السابقة 

او اإلحسـاس باالسـتياء لتأخـذ بعـد     , مشـاعر تـنم عـن عـدم االرتيـاح       -من حني رخر –

فبعــد إشــباع اإلنســان . ريقهــا للســيطرة مــن جديــد علــى حواســه وطريقــة تفكــريه ذلــك ط

ف جنــاز , للحاجــات ســابقة الــذكر يبقــى أمــام معظــم النــاس ر بــتهم يف العمــل اخلــالق    

وميكن إشباع حاجـة اإلنسـان   , األعمال النافعة دليل على احلاجة إىل التعبري عن الذات 

الفرصة امام كل فـرد لكـي يشـارم يف اختـاذ      املعاصر إىل حتقيق ذاته عن طريق إتاحة

كما ميكن ان يتم ذلك أيضًا عن طريق بنـاء ثقتـه يف   , القرارات املتعلقة بعمله ونشاطه 

قدرتــه علــى اإلجنــاز مــن خــالل منحــه حريــة اســتخدام الطــرق والوســائل الــيت يــؤدي بهــا      

 (.Maslow,1970: 47-49)وظائفه 

كن إ فاهلا عند إعتبار هذا التنظيم اهلرمـي  وقد أشار ماسلو إىل عدة مبادئ المي  

 ـ:للحاجات 

   قــد يظهــر لــدى بعــ  األفــراد نــوع مــن االخــتالف يف ترتيــب هــذه احلاجــات فتظهــر احلاجــات

 .األوىل أقل إحلاحًا يف التحقيق من احلاجات األعلى 

     ائد ر م عاملية هذه احلاجات إال أنها ختضع يف إشباعها للظروف الفرديـة ومنـط الثقافـة السـ

 .لدى الفرد 

        يرى ماسلو أن زيادة الرضا يعود إىل زيادة قوة احلاجـة وأن التـدرج اهلرمـي للحاجـات هـو فعـل

 . ريزي يكاد يكون ملموساًَ على نطاق عاملي يف احلضارات والبيئات املتباينة
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    ف شــباع حاجــة حتقيــق  , يتوقــف رضــا الفــرد علــى مســتوى احلاجــات الــيت إســتطاع إشــباعها

ه يف حالــة رضــا أعلــى فحاجــات االحــرتام والتقــدير فحاجــات األمــن ثــم حاجــات    الــذات جتعلــ

 ( .البيولوجية)احلب واالنتماء وأخريًا احلاجات األساسية 

  لي  بالضرورة إشباع مجيع احلاجات بنف  القدر فاإلشباع اجلزئي للمستوى األول قد يدفع

 .الشخ  إلشباع املستوى الذي يليه 

  نــد العديــد مــن األفــراد فقــد تكــون حاجــة حتقيــق الــذات أكــرب     تلــف ترتيــب احلاجــات ع

أهميــة مــن احلاجــة للحــب عنــد بعــ  األفــراد كاملــدراء مــثاًل اليرضــون  نصــب خخــر  ــري        

 .اإلدارة

        ــع األشــخاص ــد مجي ــة تعمــيم هــذه احلاجــات عن ــة    , عــدم إمكاني ــذي يتصــف بقل فــالفرد ال

ــه إذا        ــة مــن الرضــا طــوال حيات مااســتطاع أن يشــبع األشــياء    الطمــوح قــد يشــعر بدرجــة عالي

 (. هـ4122:املالكي " )املستويات األولية "الضرورية حلياته أي 

ــة إشــباع احلاجــات          ــى أهمي ــة يف التأكيــد عل وميكــن االســتفادة مــن هــذه النظري

الفسيولوجية للمستفيدين من خدمات اجلمعية وذلك عن طريق توفري اخلـدمات والرعايـة   

حيـث انـه إذا مل يـتم إشـباع تلـك احلاجـات أصـب         , و ريهـا املادية هلم من مأكل وملب  

احلاجات اليت تليها يف السلم اهلرمـي   إشباعكما أن , مهددًا يف استمرار حياته  اإلنسان

 .يكون عمليًا  ري  كن

كما أن حاجة املستفيدين لألمن تبدو واضحة وجليـة خصوصـًا أن لوفـاة األب دور      

ــتفيدين ونقـــ     ــأثر املسـ ــبري يف تـ ــاألمن  كـ ــاس بـ ــعور واإلحسـ ــي والشـ ــاعي النفسـ االجتمـ

 باألمـان وبالتالي ف ن وقـوف اجلمعيـة نـانبهم ميـنحهم نوعـًا مـن اإلحسـاس        .واالقتصادي 

االقتصــادي مــن خــالل تــوفري مصــدر   األمــنإىل  باإلضــافةواملســاندة االجتماعيــة النفســي 

 .دخل ثابت وحمدد هلم 

وتظهر احلاجة إىل احلب واالنتماء من خـالل إحسـاس املسـتفيدين بوقـوف األفـراد        

ودجمهــم يف . واملؤسســات االجتماعيــة معهــم ســواًء مــن خــالل الــدعم املــادي أو املعنــوي         

اجملتمــع وتعريــف اجملتمــع بقضــاياهم وبالتــالي تفاعــل اجملتمــع معهــم وإحساســهم بــالوالء     

 .واالنتماء للمجتمع
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التقدير ف ن املستفيدين يكونـون أشـد حاجـة هلـذا اجلانـب كـونهم قـد        أما جانب   

وبالتـالي فـ ن جهـود اجلمعيـات اخلرييـة يف       األيتـام يشعرون بالنق  عـن أقـرانهم مـن  ـري     

ويتمثــل ذلــك يف , مــن  هــؤالء املســتفيدين التقــدير واالحــرتام يعــد أمــرًا يف  ايــة األهميــة   

املتبــادل والــيت تعتــرب مــن أبعــاد جــودة اخلدمــة   أســلوب تعامــل وتقــدير املســتفيد واالحــرتام 

 .واملتمثلة يف أسلوب وسلوم املوظف عند تقديم اخلدمة للعميل أو املستفيد 

وبالنســبة للحاجــة لتحقيــق الــذات فــ ن مثــل هــذه الدراســات مــن شــأنها اخــذ أراء          

فـ ن   أراءاهـم وبالتـالي   وأهميـة املستفيدين وتطلعاتهم حيث تشعرهم  كانتهم وأهميتهم 

  . بآرائهمهلا دور كبري يف حتقيق جزء من ذواتهم خصوصًا إذا مت األخذ 

تبذل جهودها لتقديم منظومة متكاملة مـن اخلـدمات    أنوبالتالي ف ن على اجلمعية        

 .  والرعاية الشاملة للمستفيدين يف مجيع اجلوانب املادية واملعنوية

 

 

 

 ـ( :Customer Window Model) (نافذة جوهاري )منوذج نافذة املستفيد 

متثــل نافــذة املســتفيد رضــًا توضــيحيًا ملنتجــات اخلدمــة الــيت تقــدمها املنظمــة وتوقعــات       

 ـ:اليت تستطيع املنظمات من خالهلا القيام باالتي , املستفيد 

        الرتكيز على املنتجات واخلدمات اليت ير ـب فيهـا املسـتفيد وجيـدها وهـذه متثـل

 .الطرفني وجيب االبقاء عليهاالوضع املر وب لكال 

   الرتكيز على املنتجات واخلدمات اليت ير ب فيها املستفيد والجيدها وهذه متثـل

 .مشكلة للمنظمة جيب أن تسعى يف حلها وتوفريها 

       الرتكيز على املنتجات واخلدمات اليت التقـدمها املنظمـة والير ـب فيهـا املسـتفيد

 .وجيب التخل  منها  فهي جمرد إهدار للموارد والوقت واجلهد

 

 يريد                                         

 يريدها المستفيد   
 وال يجدها

 يريدها المستفيد
 ويجدها
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 اليريد                                        

وتأتي أهمية هذه النافذة يف أنها تؤكد على أهمية معرفة اخلـدمات الـيت تقـدمها    

إىل االسـتمرار يف تقـديم تلـك     اجلمعية وحيتاجها املسـتفيد فعـاًل وبالتـالي تسـعى اجلمعيـة     

 . اخلدمات 

ــال والوقــت مــن أجــل تقــديم           ــذل اجلهــد وامل ــة تب ــب ارخــر فقــد تكــون اجلمعي ويف اجلان

خـدمات الحيتـاج إليهـا املسـتفيد و بالتـالي فـ ن تلـك اخلـدمات تعـد إهـدارًا للمـال والوقـت             

 .واجلهد وجيب عليها أن تعيد النظر فيها 

الــث هــو تطلعــات املســتفيدين خلــدمات حيتاجونهــا ولكــن كمــا أن هلــذه النافــذة جانــب ث

الجيدونها وبالتالي ف نه جيب على اجلمعيـة التعـرف علـى تلـك اخلـدمات والتطلعـات ليـتم        

تقدميها للمستفيدين من أجـل رفـع حالـة رضـا املسـتفيدين مـن خـدمات اجلمعيـة وحتقيـق          

تياجـات املسـتفيدين   معرفـة اح  أنوهذا من أهداف هذه الدراسـة حيـث   . أهداف اجلمعية 

وتطلعهاتهم يساهم يف حتقيق أهداف اجلمعية وحيقق مستوى مرتفع من رضا املستفيدين 

. 

واجلانب الرابع الذي يتفق فيه اجلمعية واملستفيد يف أن هنام خدمات اليريدها املستفيد 

 .وهذه نقطة اتفاق ميكن جتاوزها  اوال جيده

 

 

 

 

 يريدها المستفيدال
 يجدهاالو 

 

 

 يريدها المستفيدال
 ويجدها

 

  يجدال  يجد
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 ـ:الثالث  الفصل

 (بناء)باملنطقة الشرقية  األيتامنبذة عن اجلمعية اخلريية لرعاية 
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 ـ":بناء"اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقية 

شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع باألهلية الكاملة, وهي تعنى بشؤون األيتام ومن بنفع عام  خريية ذات مجعية هي 

 .املنطقة الشرقية  يف يف حكمهم

 :كيف نشأت اجلمعية 

إنشاء مجعية  يف  إحساسًا من أهالي املنطقة الشرقية وعدد من رجال األعمال بأهمية رعاية األيتام, ور بة منهم

تعنى بهم وبشؤونهم, وبعد الرفع اىل وزارة الشؤون االجتماعية ومباركة صاحب السمو امللكي األمري حممد بن 

ومت عقد اجملل  التأسيسي  865عزيز أمري املنطقة الشرقية , صدر الرتخي  للجمعية بالرقم فهد بن عبد ال

 : هـ  بعضوية كل من26/4/4144للجمعية بتاريخ 

 يعبد العزيز على عبد الرمحن الرتك الرمحن على اليوسف صاحل عبد

 يوسف بن أمحد الدموخ الدوسري اهلل محد الزامل خالد عبد

 يخالد حممد سعد البوارد يبارم القحطانعاي  بن فرحان م

 سعود خليفة مدعج الفصام الدوسرى يخالد حسن عبد الكريم القحطان

 يبراهيم اجملدوعإعبد اهلل بن على  خالد عبد الرمحن حممد العبد الكريم

 حممد خالد عبد اهلل الدبل بدر بن حسن امحد احلسيا

  احلميدانصاحل بن على الصاحل زيد بن سعد زيد العيسى
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 يعبد احلكيم بن محد عمار اخلالد خالد عثمان حممد املال

 عصام  عبد اللطيف عثمان املال يفيصل عوض حممد الرداد

 فيصل عبد اهلل راشد الفوزان عبد اهلل فهد عبد اهلل اهلريي

 مجال بن عبد اهلل يوسف املزين ييبتحممد  شحيبان فالح الع

 خالد عبد اهلل حممد الدخيل يطانعبد العزيز باتل القح يترك

 رمحه اهلل – عبد الوهاب بن صاحل عبد العزيز الزامل

فضيلة الشيخ وتركي بن حممد بن فهد بن عبد العزيز , / صاحب السمو امللكي األمري  ويرأس جمل  اإلدارة

 ـ:أعضاء جمل  االدارة مكون من و–نائبا للرئي  - اليوسف يالرمحن عل صاحل عبد/ الدكتور

 اهلل محد الزامل خالد عبد            يعبد العزيز على عبد الرمحن الرتك

 يعاي  بن فرحان مبارم القحطان          يوسف بن امحد الدموخ الدوسرى

 يبراهيم اجملدوعإعبد اهلل بن على           يخالد حسن عبد الكريم القحطان

 ن حممد العبد الكريمخالد عبد الرمح يعبد احلكيم بن محد عمار اخلالد

 عبد اهلل فهد عبد اهلل اهلريي  سعود خليفة مدعج الفصام الدوسرى

 حممد خالد عبد اهلل الدبل صاحل بن على الصاحل احلميدان

 زيد بن سعد العيسى

أمني عام - الدوسريصاحل بن جاسم / حممد بن خالد الدبل أمني الصندوق  وتعيني د /هندسومت اختيار امل

 .ية اجلمع

 : الرؤية 

 بكفاءة شاملة وخدمات برامج لتقديم اجتماعية منظومة عرب اليتيم لشخصية متكامل لبناء واإلبداع الريادة 

 .وفاعلية  

 ـ:الرسالة

 دينيًا اليتيم شخصية لبناء الشرقية باملنطقة وأسرهم لأليتام عالية جودة ذات متكاملة وخدمات برامج تقديم

 صيا ة يف واملشاركة واألهلية احلكومية اجملتمع مؤسسات مع فاعلة شراكات عرب وتربويًا واجتماعيًا

 يف ومنتجًا صاحلًا مواطنًا ليكون الصاحلة والبيئة الظروف وتهيئة اليتيم حقوق يكفل  ا واألنظمة السياسات

 .اجملتمع  

 :أهداف اجلمعية 

 .االجتماعيسري والتكافل املساهمة يف تنشئة اليتيم تنشئة إسالمية  ا حيقق الرتابط األ .4

النفسية واالجتماعية واالقتصادية  الرعاية الشاملة لليتيم من الناحية املعنوية و أوجهاملساهمة يف توفري  .2

 .والتعليمية

ليكون  واملهالتحقيق التوافق النفسي واالجتماعي والرتبوي  وأسرتهتهيئة الظروف املالئمة لليتيم  .4

 .مواطنا صاحلا وفاعال
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 .اليت تكفل حقوق اليتيمة نظممع اجلهات املعنية لتطوير واقرتاح التشريعات واألالعمل  .1

 أهدافلتحقيق  وأهليةالعمل على بناء شراكات جمتمعية مع قطاعات اجملتمع املختلفة حكومية  .8

 .اجلمعية

 :القيم 

 .العطاء  -اإلتقان  -اإلبداع –الثقة -الشراكة -التميز  –االحرتافية 

 :من خدمات اجلمعية   عدد املستفيدين

 ( . الدمام–اخلرب )أسرة يف مدينيت ( 426)يتيمة ميثلون أكثر من /يتيم ( 655)ترعى اجلمعية أكثر من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 جمتمع الدراسة

 وحدة الدراسة
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 أداة الدراسة

 إجراءات تطبيق االستبانة

 جماالت الدراسة وحدودها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ:متهيد 

ه الدراسة بصفة عامة التعرف علـى مـدى رضـا املسـتفيدين عـن خـدمات       حتاول هذ  

واللـذين يســتفيدون مـن خــدمات   ( بنــاء)املنطقــة الشـرقية ب األيتـام يـة لرعايــة  اجلمعيـة اخلري 

 .اجلمعية والتعرف على مدى رضاهم عن خدمات اجلمعية اليت تقدم هلم 

 

 ـ:جمتمع الدراسة 

ــه      ــع مفــر " جمتمــع الدراســة يعــرف بأن , دات الظــاهرة الــيت يدرســها الباحــث   مجي

وبذلك ف ن جمتمع الدراسة هو مجيع األفراد أو األشياء الذين يكونون موضوع مشـكلة  

 ( . 444: 4668:خخرون , عبيدات " )الدراسة

املسـتفيدة مـن خـدمات     األسـر واجملتمع اإلحصائي هلذه الدراسة يتكون من مجيع   

أسرة حسـب بيانـات   ( 426)عددها  الشرقية ويبل نطقة بامل األيتاماجلمعية اخلريية لرعاية 

 هـ 4141اجلمعية لعام 
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 ـ:حدة الدراسة و

ســكنها يف أو مـن يقــوم مقامهـا يف حــال    األيتــامأي أم (  ماأل) وحـدة الدراســة هـي     

تتـوىل   عنـى أنهـا مـن    وفاتهـا  يف حـال  أو  مسكن أخر بسبب زواجها وسكنها مع زوجها

تكـون املسـئولة عـن تقـديم طلـب االسـتفادة مـن        و رعـاهم اجلمعيـة   اللـذين ت  األيتـام رعاية 

خــدمات اجلمعيــة وهــي الــيت تتــوىل اســتالم مجيــع ماتقدمــه اجلمعيــة مــن خــدمات ورعايــة 

 (. العائل لأليتام ) فهوم خخر أي 

 

 

 

 

 ـ :أداة الدراسة 

ملنهج املتبـع يف  وعلى ا, ـ  بناًء على طبيعة البيانات اليت يراد مجعها :تصميم أداة الدراسة 

أن األداة األكثر مالئمة لتحقيق أهداف هذه الدراسـة هـي    فريق الدراسة وجد, البحث 

 , "  اإلستبانة"

ويستخدم االستبيان جلمع املعلومات بشأن معتقدات ور بات املستجيبني وكـذلك    

احلقــائق الــيت هــم علــى علــم بهــا وهلــذا تســتخدم االســتبيانات بشــكل رئيســي يف جمــال     

راسات اليت تهدف إىل استكشاف حقائق عن املمارسات احلالية واستطالعات الرأي الد

 ( .  4654: وخخرون,  رايبة )وميول األفراد 

  ـ :ومن أبرز مزايا االستبيان كأداة مايلي 

ميكن احلصول على معلومات من عدد كبري من األفراد متباعدين جغرافيًا بوسيلة  -1

 .االستبيان بأقصر وقت 

  .االستبيان من أقل وسائل مجع املعلومات تكلفة سواًء يف اجلهد املبذول أو املال  يعترب-2
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يعترب كثري من الباحثني املعلومات اليت تتوفر عن طريـق االسـتبيان أكثـر موضـوعية مـن      -4

 ( . 4662: والسيد ي  , زكي ) إجابات املقابلة أو  ريها من طرق مجع البيانات 
 

الـــيت حتقـــق , ن جمموعـــة مـــن األســـئلة املغلقـــة واملفتوحـــة وتضـــمنت أداة االســـتبيا  

عبــارة يف اإلســتبانة توضــ  خــدمات اجلمعيــة (  44 ) صــيا ة متحيــث , أهــداف الدراســة 

اليت تقدمها للمستفيدين ومدى رضاهم عن تلـك اخلـدمات وعـن تعامـل مـوظفي اجلمعيـة       

ت توافـق تطلعـاتهم   وهـل هـذه اخلـدما   ( متلقـي اخلدمـة  )مع املستفيدين  ( مقدمي اخلدمة)

 .وتناسب احتياجاتهم

لرتتيـب عبـارات   ( مقيـاس ليكـرت  ) مت اسـتخدام  و األسئلة املتعلقـة بقيـاس الرضـا      

 ـ :مقياس الرضا على النحو التالي 

 (  .  ري راضي –راضي إىل حد ما  –راضي ) 

  .درجات( 4)و ( 4)وقد أعطيت كل عبارة من عبارات املقياس إجابات ترتاوح بني 

طلــب مــن املبحــوثني اإلجابــة الــيت يرونهــا مــن بــني عــدة إجابــات وفــق مقيــاس ليكــرت        و

ومت وضـع مقيـاس الرضـا عـن اخلـدمات لتكـون اإلجابـة عليـه ب حـدى اخليـارات            ثالثـي ال

وهنـام سـؤال مفتــوح    (. ــري راضـي   –راضـي إىل حـد مـا     –راضــي )ــ  :علـى النحـو التـالي    

اخلدمات والربامج الـيت ير بـون مـن اجلمعيـة     يتعلق  قرتحات وتطلعات املستفيدين حول 

توفريهــا هلــم ومت وضــع هــذا الســؤال مفتوحــًا حتــى يســتطيع اجمليــب أن يعــرب عــن مايريــده  

 . بكل حرية 

 

 ـ : اإلستبانةإجراءات تطبيق 

 ـ :وقد مت اختاذ اخلطوات التالية يف تطبيق اداة الدراسة على املبحوثني  

حها جلميــع االمهــات رات االجتماعيــات بهــدف شــشــرح االســتبانة جلميــع الباحثــمت  (1

 . اللواتي سيقمن بتعبئة االستبانة

ــاءات     (2 ــن اللقـ ــة مـ ــة جمموعـ ــيط إلقامـ ــرمت التخطـ ــع   األسـ ــز روائـ ــك يف مركـ ية وذلـ

أيــام بواقــع باحثــة اجتماعيــة يوميــًا لتقــوم بتوجيــه الــدعوة ( 8)املكتبــات وذلــك علــى مــدى 
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أسرة ويشـتمل اللقـاء   ( 22=62)ح عددهم بني اليت تشرف عليها والذين يرتاو األسرجلميع 

على برنامج تعريفي عـن اجلمعيـة وبراجمهـا واخلـدمات الـيت تقـدمها باالضـافة إىل شـرح         

واليت تشتمل على جمموعة من الربامج التدريبية  األيتاممبادرة أرامكو السعودية لتطوير 

هـــذه املبـــادرة يف عـــام  املنتجـــة وســـتقام األســـروالتاهيليـــة لأليتـــام واليتيمـــات واالمهـــات و

الــيت حضــرت هــذه  األســرهــ كمــا أنــه مت توزيــع اســتبانة تقيــيم الرضــا علــى مجيــع  4148

املسـتفيدة   األسـر مـن عـدد   % 82أسرة والـيت متثـل    (  456) اللقاءات واليت جتاوز عددهن 

  .من خدمات اجلمعية 

 اسـتبانه ( 456)املدة املخصصة جلمع البيانات اتضـ  أنـه مت مجـع عـدد      انتهاءند ع (3

 البـدء يف حتليـل البيانـات ومراجعـة االسـتبانات لرتميزهـا والتأكــد       مت , مـن املسـتفيدين   

 . من استيفاء املبحوثني لإلجابة 

 

 ـ :جماالت الدراسة وحدودها 

حتدد اجملال البشري جملتمع الدراسة يف املستفيدين من خدمات  ـ:اجملال البشري  .1

 .أثناء فرتة الدراسة ( بناء)املنطقة الشرقيةب األيتامية لرعاية اجلمعية اخلري

اجلمعية اخلريية  ينحصر اإلطار املكاني جملتمع الدراسة يف  ـ:اجملال املكاني  .2

 .باملنطقة الشرقية األيتاملرعاية 

خالهلا  مجع البيانات تتحدد الدراسة من الناحية الزمانية واليت مت ـ:جملال الزمانيا  .3

 . هـ1/42/4141هـ إىل 28/44/4141خالل الفرتة من وذلك 
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 الفصل اخلام 

 نتائج الدراسة 
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 : نتائج الدراسة

 ـ:متهيد 

لتحقيق أهداف الدراسة اليت تتعلق بالتعرف على مدى رضا املستفيدين عن خدمات        

أمهات لى يع االستبانات عمت توز (بناء)املنطقة الشرقية ب األيتامية لرعاية اجلمعية اخلري

اللواتي حضرن اللقاءات التعريفية  ركز روائع املستفيدين من خدمات اجلمعية  األيتام

,   مأ(  456)   عددهنو  هـ  1/42/4141هـ إىل 28/44/4141املكتبات خالل الفرتة من 

يلي  وفيما.  حيال تلك اخلدماتهن مات املقدمة ومعرفة خراء وتطلعاتوذلك لتقييم اخلد

 :الدراسة  عرض نتائج

 مدى رضا األمهات عن اخلدمات املقدمة من اجلمعية: 

العبـارات  عـن   عينة الدراسة رضارات والنسب املئوية لدرجات التكراالتالي يبني اجلدول 

 اخلدمات املقدمة من قبل اجلمعية اليت تعك  مدى الرضا عن 

 العبارات 

ي
ض

را
ما 

حد
ىل 

إ
ي 

ض
را

ري 
 

 

د 
ج

يو
ال

بة
جا

إ
 

 ولة االتصال باجلمعية سه
 2 4 4 452 م

% 6276 476 0.5 2 
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 طريقة استقبال املوظفة 
 4 2 4 452 م

% 96.8 0.5 1.1 1.6 

 الوقت املستغرق للرد على استفساراتك 
 1 8 5 466 م

% 90.9 4.3 2.7 2.1 

البحث )وقت الزيارة امليدانية 

 (االجتماعي امليداني

 1 4 5 424 م

% 93.1 4.3 0.5 2.1 

التغريات اليت حدثت لك بعد التسجيل 

 يف اجلمعية 

 1 6 42 411 م

% 77.4 17.2 3.2 2.2 

 الفعاليات والربامج اليت تقيمها اجلمعية 
 1 4 42 461 م

% 88.2 9.1 0.5 2.2 

 السلة الرمضانية 
 4 41 45 484 م

% 81.2 9.7 7.5 1.6 

 كسوة الشتاء
 1 44 26 424 م

% 66.1 14.0 17.7 2.2 

 كسوة العيدين 
 2 42 24 411 م

% 77.4 12.4 9.1 1.1 

 احلقيبة املدرسية 
 1 26 46 412 م

% 2872 8.6 14.0 2.2 

ــائج اجلــدول  ــة لــدرجات رضــا   التكــرارات وا توضــ  نت ــة لنســب املئوي الدراســة عين

ألعلـى   االعبـارات وفقـ  وفيمـا يلـي أهـم     .اجلمعيـة لعبارات الرضا عن اخلدمات املقدمة مـن  

 :الدراسةعينة من قبل نسب الرضا 

أعلـى نسـبة   يف الرتتيـب األول حيـث حققـت     "سـهولة االتصـال باجلمعيـة     عبـارة  جـاءت  -

وهــذا يــدل علــى حــرص اجلمعيــة علــى       . عينــة الدراســة مــن قبــل  %  6275رضــا وقــدرها  

رضـا  فيما جاءت نسـبة عـدم ال  . التواصل املستمر ور بتها يف تقديم اخلدمات للمستفيدين

 .من عينة الدراسة% 278
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يف الرتتيـب الثـاني طبقــا    "اسـتقبال املوظفـة لـك     طريقـة "وهـي  ( 2)جـاءت العبـارة رقـم     -

وهـذا يـدل علـى اجلهـود الـيت يقمـن       %  .  6675لنسبة الرضا من قبل عينـة الدراسـة بنسـبة    

ئــه  بهــا املوظفــات يف اجلمعيــة واللــواتي يستشــعرن أهميــة العمــل اخلــريي الــذي يقمــن بأدا   

مــن ومــدى وحرصــهن علــى أداء عملــهن بالشــكل املطلــوب وتقــديم اخلدمــة للمســتفيدين    

فيمــا كانــت نســبة عــدم  .خــالل االســتقبال واالحــرتام للمســتفيدين وحســن التعامــل معهــم

 .من عينة الدراسة % 474الرضا هي 

ســبة طبقــا لن لــثيف الرتتيــب الثا " وقــت الزيــارة امليدانيــةوهــي ( 1)جــاءت العبــارة رقــم  -

حرص اجلمعية على اختيـار   وهذا يدل على%  .  6474الرضا من قبل عينة الدراسة بنسبة 

ــة تتطلـــب االتصـــال ب    ــة حيـــث أن الزيـــارة امليدانيـ ــرالوقـــت االنســـب للزيـــارة امليدانيـ ة األسـ

ــى        ــًا احلــرص عل ــارة بهــدف اســتئذانها اواًل وثاني ــاريخ الزي ــل ت ــارة قب وابال هــا  وعــد الزي

وكانت نسبة عدم الرضا عن وقت الزيـارة   .منزهلا أثناء الزيارة امليدانيةة يف األسرتواجد 

 .من عينة الدراسة% 278بنسبة 

ــارة رقــم - ــى استفســاراتك   " وهــي ( 4)جــاءت العب ــرد عل ــب  "الوقــت املســتغرق لل يف الرتتي

وهــذا يــدل علــى   %  6276لنســبة الرضــا التــام مــن قبــل عينــة الدراســة بنســبة   رابــع وفقــًاال

معية علـى التواصـل املسـتمر ور بتهـا يف تقـديم اخلـدمات للمسـتفيدين  ومـدى         حرص اجل

املستفيدين والـرد علـى استفسـاراتهم بشـكل دائـم لتسـهيل وصـول        على  اجلمعية وحرص

. اخلدمة دون حتميل املستفيدين عناء املراجعة الدائمة للجمعية ملتابعة تقديم اخلدمـة هلـم   

 %.272لعبارة من قبل عينة الدراسة نسبة وقد بلغت نسبة عدم الرضا عن هذه ا

يف الرتتيــب " الفعاليــات والــربامج الــيت تقيمهــا اجلمعيــة "وهــي ( 6)جــاءت العبــارة رقــم  -

وهـذا يـدل   % 5572وقد كانت نسبة رضـاهم عـن هـذه الفعاليـات والـربامج نسـبة       اخلام  

العمريـــة  هنـــام بـــرامج وفعاليـــات تقيمهـــا اجلمعيـــة تتناســـب مـــع  البيـــة الفئـــات علـــى ان 

للمستفيدين وإن كانت هذه الربامج واألنشـطة حباجـة إىل الرتكيـز علـى نوعيـة الـربامج       

الراضـية إىل حـدما عـن الـربامج والفعاليـات نسـبة        األسرأكثر من الكم حيث بل  نسبة 

 .من عينة الدراسة % 278الغري راضية عن الربامج هي  األسربينما كانت نسبة % 674
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يف املرتبــة السادســة يف ترتيــب رضــا  " الســلة الرمضــانية"وهــي ( 2)جــاءت العبــارة رقــم  -

 % .5472املستفيدين عن اخلدمات وذلك بنسبة رضا 

يف " الـتغريات الـيت حـدثت لـك بعـد التسـجيل يف اجلمعيـة       "وهي ( 8)جاءت العبارة رقم  -

يوضــ  مــا حتظــى بــه وهــذا % 2271الرتتيــب الســابع مــن رضــا عينــة الدراســة وبنســبة رضــا 

معيــة مــن مكانــة كــبرية ودور كــبري يف دعــم ومســاندة املســتفيدين مــن خــدماتها          اجل

فيمــا بلغــت نســبة عــدم   ,  ليســتطيعوا تــوفري متطلبــاتهم احلياتيــة ويعيشــوا حيــاة كرميــة   

وهـذا  % 4272مـا   من عينة املسـتفيدين ونسـبة الرضـا إىل حـد    % 472الرضا عن هذه العبارة 

الـربامج النوعيـة الـيت تسـاهم يف حتويـل هـذه       يعـا انـه جيـب علـى اجلميـع الرتكيـز علـى        

 .ىل أسر منتجة ومن االحتياج على االكتفاء إمن متلقية للدعم  األسر

و " كسـوة العيـدين  "وهـي املتعلقـة برضـاهم عـن     ( 5)و( 42)و( 6)جاءت بقيـة العبـارات   -

 . ي على التوال% 6674و% 2874و% 2271بنسبة رضا " كسوة الشتاء "و " احلقيبة املدرسية "

 

  ـ:او املقرتحات من عينة املستفيدين الربامج أو اخلدمات 

يت الـ  واخلـدمات الـربامج  املقرتحـات و  حـول  مـاهي   عينـة الدراسـة  خراء  التالييبني اجلدول 

 .يتطلعن أن تقوم اجلمعية بتوفريها 

  التكرار الربامج واخلدمات املقرتح توفريها من قبل اجلمعية

 42 مواد  ذائية شهريًا توفري مواد  ذائية او صرف

 42 توفري تأمني طيب او توفري عالج لأليتام واألمهات 

 6 املنزل جياراملساعدة يف إ

إقامة برامج تدريبية يف احلاسب االلي واللغة االجنليزية لاليتام 

 واليتيمات

6 

 6 إقامة دورات تدريبية تطويرية لالسرة ولاليتام واليتيمات

يدين عند حضورهم للربامج اليت تقيمها توفري مواصالت للمستف

 اجلمعية

5 
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 5 ة األسرإقامة رحالت ترفيهية جلميع افراد 

مكنسة - سالة مالب -دفاية-ثالجة)توفري أجهزة كهربائية 

 (كهربائية

6 

 8 توفري سكن لاليتام 

 4 زيادة مبل  الكسوة ألنها التكفي

 4 زيادة مبل  املساعدة الشهري ألنه اليكفي

 4 قوية املدرسيةالت

 4 توفري أو مساعدة يف مواصالت املدارس

 2 تكثيف الدورات املوجهه لالمهات

 2 توفري بطانية الشتاء

 2 إجياد وظائف مناسبة لالمهات

 4 أجهل كثريا اخلدمات املتاحة لي 

 4 املساعدة يف تسديد فاتورة الكهرباء

 4 ة على تغيري السكن األسرمساعدة 

 4 أة جلميع الطالب الناجحنيتقديم مكاف

 4 تقديم مساعدة زواج لالبناء املقبلني على الزواج

 4 اجلمعيةإنشاء روضة لالطفال املستفيدين من خدمات 

زيارة املشرفني واملسئولني وذلك لاليتام املراهقني وتقديم النص  

 والتوجيه هلم 

4 

واقف وعالج إقامة لقاء مفتوح بني املستفيدين لتبادل االفكار وامل

 املشكالت واالستفادة من خربات وجتارب االخرين 

4 

 4 تكثيف احملاضرات خصوصا االسعافات االولية 

اليتيمات يف مرحلة /اقامة دورات يف كيفية تعامل االم مع اليتيم

 املراهقة

4 
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عن كيفية تعاملهم مع بعضهم البع   األيتامإقامة دورات لليتيمات و

 الخرين وكيف يتعاملون مع ا

4 

ــائج اجلــدول   ــة الــيت تقرتحهــا   واخلــدماتالــربامج أعــاله املقرتحــات و توضــ  نت عين

عينـة  نسبة اقرتاح من قبل  علىتوفريها , وقد جاءت أباجلمعية  تطلعن أن تقوموي الدراسة

وهذا دليل على اهمية  " توفري مواد  ذائية أو صرف مواد  ذائية شهريًا " لعبارة  الدراسة

ــة خدمــة  ان تقــدم اجل ــة "معي ــواد الغذائي ألنهــا مــن احلاجــات الفســيولوجية الــيت جيــب     " امل

تـوفري تـأمني طـيب او عـالج لاليتـام      " , يليهـا العبـارة    تقدميها بشكل شهري للمسـتفيدين 

وجـاءت  , املستفيدة حباجة إىل توفري الرعايـة الصـحية هلـم     األسرأن ويالحظ "  واالمهات

مشــكلة يعــاني منهــا  وهــي " املســاعدة يف االجيــار "رار يف املرتبــة الثالثــة مــن حيــث التكــ

السعي الـدائم للحصـول علـى مسـاعدات     املسكن و املستفيدين هي مشكلة عدم ملكية

اإلجيار وبالتالي ف ن على اجلمعية أن تسعى لوضع خطـة إسـرتاتيجية للمسـاهمة يف تـوفري     

البنـاء أو التنسـيق مـع     مساكن لألسر املستفيدة سواًء من خـالل التمليـك أو املسـاهمة يف   

لتسـهيل حصـوهلم علـى سـكن     ( وزارة اإلسـكان )يف اإلسـكان مثـل   اجلهات املتخصصة 

ــم مناســب  ــارة  , ث ــة يف احلاســب   "جــاءت عب ــيإقامــة دورات تدريبي ــة   ارل ــة االجنليزي واللغ

 األيتــامإقامــة دورات تدريبيــة تطويريــة لألســرة و   "ثــم جــاءت عبــارة   , "واليتيمــات لأليتــام

وهــذا يــدل علــى مــاتتمتع بــه بعــ  األمهــات مــن حــرص علــى أبنائهــا ونظــرة        " واليتيمــات

توفري "ثم جاءت عبارة  , ىل األفضل إمستقبلية وحرص على تطوير ذواتهم وتغيري حياتهم 

وهــذا دليــل علــى "  اجلمعيــةمواصــالت للمســتفيدين عنــد حضــورهم للــربامج الــيت تقيمهــا 

ولكـن   اجلمعيـة ية والفعاليات اليت تقيمهـا  حرص املستفيدين على حضور الربامج التدريب

ــارة  تثــم جــاء , العــائق لــديهم هــو املواصــالت    إقامــة رحــالت ترفيهيــه جلميــع أفــراد   "عب

املستفيدة حباجة إىل مثـل هـذه الـربامج ملـا هلـا مـن اهميـة يف         األسروهذا يعا ان " ةاألسر

ن خـالل إقامـة هـذه    دجمهم مـع اجملتمـع وإحساسـهم بالـدعم واملسـاندة االجتماعيـة هلـم مـ        

, توفري االجهـزة الكهربائيـة   "كما تنوعت بقية مقرتحات عينة الدراسة بني , الفعاليات 

واليتيمات يف التعامـل   لألمهات واأليتاميبية درات توإقامة دور, وفري الوظائف لالمهات وت
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وزيادة  ,وزيادة مبل  الكسوة , وتوفري املواصالت املدرسية , مع املراهقني ومع االخرين 

وإقامــة لقــاءات بــني املســتفيدين لعــرض املشــكالت والتجــارب , مبلــ  املســاعدة الشــهري 

 ". واخلربات بني املستفيدين 

  عن خدمات اجلمعية بشكل عام  عينة الدراسةمدى رضا: 

اتضـ  أن  عـن خـدمات اجلمعيـة    عن مـدى رضـاهم    عينة الدراسةوخراء عند مجع إجابات  

 ـ:مايلي نسبة الرضا وعدم الرضا ك

 %النسبة املئوية   درجات الرضا عن خدمات اجلمعية

 %5171 راضي

 %572 حد ما إىل

 %872  ري راضية

 %472 (مل حيدد)إجابة مفقودة 

 % 422   اجملموع

خـدمات اجلمعيـة   عـن  أن  البيـة عينـة الدراسـة راضـية      أعـاله توض  نتائج اجلدول 

ؤشــر إجيــابي للجمعيــة ويــدل علــى أنهــا وهــذا م %5171وذلــك بنســبة  قــدرها بشــكل عــام 

تقدم خدمات متميـزة كمـًا ونوعـًا للمسـتفيدين وإىل أن اخلـدمات الـيت تقـدمها اجلمعيـة         

توافق تتطلعات املستفيدين من خدماتها , بينمـا جـاءت نسـبة الرضـا إىل حـد مـا مـن قبـل         

ــا نســـبة عـــدم  %   572بالقيمـــة الدراســـة عينـــة  عـــن  الدراســـةعينـــة يف إجابـــات رضـــا الأمـ

مـن عينـة الدراسـة    % 472فيمـا مل حيـدد    % 472بنسـبة  اخلدمات املقدمـة مـن قبـل اجلمعيـة     

 .مدى رضاهم عن اجلمعية وخدماتها
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 ـ :املراجع العربية 
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 طارق حسن ,األمني 

مؤشــر رضــا املســتفيدين عــن اخلــدمات الربيديــة  دينــة الريــاض يف اململكــة   , م  2222

 . اململكة العربية السعودية , معهد اإلدارة العامة , مركز البحوث . العربية السعودية 
 

 راشد سعد , الباز
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 .الرياض , عبدالعزيز العامة 
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 االسكندرية, املكتبة اجلامعية , إدارة وتنمية املؤسسات االجتماعية , م 2222
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 امحد حممود ,بشري عباس ؛وحممود , العالق 

. لتفسـري العالقـة بـني جـودة اخلدمـة املدركـة ورضـاء املسـتفيد         منوذج الفجوات ,م 2222

 .عمان. مسقط ,  55العدد . جملة اإلداري 

 

 وأخرون , فوزي ,  رايبة 

كليــة االقتصــاد  ,أســاليب البحــث العلمــي يف العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية      , م 4654

 . اجلامعة االردنية , والتجارة 

 

 عبدالعزيز , الغريب 

مدى رضا املستفيدين مـن نظـام الضـمان االجتمـاعي عـن اإلجـراءات اإلداريـة         ,هـ 4142 

وزارة الشؤون االجتماعيـة  , وكالة الوزارة لشؤون الضمان االجتماعي , وسبل تطويرها 

 .اململكة العربية السعودية, 
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 جائزة األمري حممد بن فهد 
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 .موقع مستشفى قوى األمن على االنرتنت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adaa.org.sa/content/perfo
http://www.sfh.med.sa/gooles.htm


48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

 

 

 

 


