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 التحسين والقياسسياسة 
 003 السياسةرقم 

 اإلدارية واالسرتاتيجية القيادة املعيار
 التحسني والقياسسياسة  اسم السياسة

 مجيع اإلدارات ابإلدارة الرئيسة املسؤولية عن التطبيق

 املخرجات املتوقعة
 .موظفي اجلمعيةاحملافظة على  -1
 استمرارية دعم املتربعني. -2
 تقدمي خدمات أفضل لألسر املستفيدة. -3

 هـ1443 – 1 النسخة
 

 الغرض: -1
 .والعمل على اخلطط املستقبلية وفقاً لنتائج الرضا املكتسبة لتصنيفهم،التعرف على مستوى رضا املستفيدين وفقا 

 :السياسةاهلدف من ويكمن 
 .يدينفعلى مستوى رضا املست. التعرف 1
 .. التعرف على جودة الربامج واخلدمات املقدمة من اجلمعية2
 .أنواع املستفيدين التعامالت مع خمتلف . التعرف على أوجو القصور والنقص يف3

 
 :السياسة -2

 .تاجيع مااريع اجلودةو  واملاارةة فيها، ،ملاارةة يف املتدترات والندوات والدورات يف اجلودة والتميزتلتزم اجلمعية اب .1
 .ارات بناء على الدراسات والتحليلاختاذ القر ، و بتبين وتطبيق التقييم الذايتتبادر اجلمعية  .2
 .فضل املمارسات مع اجلهات املماثلةأتاجيع ونار تقوم اجلمعية ب .3
 حتسٌن اخلدمات املقدمة للمستفيد.تلتزم اجلمعية بعملية القياس املستمر لكافة عملياهتا وخدماهتا من أجل  .4
 الافافية واإلفصاح عن عمليات القياس.و ، تستخدم اجلمعية األدوات املناسبة لعمليات القياس .5
 تستفيد اجلمعية من قياس خدماهتا يف تطوير برامج وخدمات أخرى ذات قيمة مضافة لكافة األطراف املعنية. .6
 يات التحسٌن.أتىيل وتدريب منسويب اجلمعية وإشراةهم يف عمل .7
 .، وشرحها هلمتطبيق منهجية منتظمة للتحسٌن املستمر مباارةة العاملٌنتقوم اجلمعية ب .8
 .وقياس نتائجو تتبىن اجلمعية مفاىيم التحسٌن املستمر .9

 .داء واالستطالعاتخلدمات بناء على نتائج متشرات األولوايت التحسٌن للعمليات واأتحديد تقوم اجلمعية ب .11
 

 املسؤوليات: -3
 .الرعاية )التدخل السريع، تفريج الكرب، ...( جلان .1
 إدارة الرعاية. .2
 إدارة التأىيل. .3
 إدارة العالقات العامة واإلعالم وتنمية املوارد املالية. .4
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 إدارة املوارد البارية. .5
 إدارة اخلطة االسرتاتيجية. .6
 اللجنة التنفيذية. .7

افرها: -4  املستندات الواجب ثو
 .اجلمعية )األسر املستفيدة(استمارة قياس مستوى رضا املستفيدين من خدمات  .1
 .تنوع منتجات اجلمعية )املتربعٌن(استمارة قياس مستوى رضا املستفيدين من  .2
 استمارة قياس مستوى رضا املستفيدين من اجلمعية )املوظفٌن(. .3

 
 :ن من السياسةياملستهدفالنطاق: املستفيدين و  -5

 املستفيدة من خدمات اجلمعية.األسر  .1
 موظفي اجلمعية. .2
 املتربعٌن واجلهات الداعمة. .3

 :التطبيق -6

 قياس الفاعلية الزمن املستولية ةو اخلط ت

1 

 التخطيط :املرحلة األوىل
التحسٌن/  احتياجات املناأة من قبل مستاار رصحمدخالت: 

ر صح/ قاعدة بياانت مصنفة حسب نوع املستفيدين دعداإ
حتديد أولوايت و املناأة وفقا لبنود التحسٌن احتياجات 
حتديد أدوار فريق و  العمل على املاروع خطةإعداد التحسٌن./ 

 تحسٌن.الفئات املستهدفة ابل./ حتديد العمل
أعضاء الفريق أىم املفاىيم األساسية يف قياس  إةسابأناطة: 

العمل وضع اخلطط التدريبية لفريق املستفيدين./  مستوى رضا
تكوين فريق ./ فيما حيقق متطلبات التحسٌن وأىداف املاروع

 .ةأالعمل من األقسام املفتوحة ابملنا

اخلطة 
 االسرتاتيجية

الربع األول 
 من العام

ليل اجرائي د
 للسياسة.

منهجية خاصة 
حتسٌن  بسياسة

مستوى رضا 
 .املستفيدين

 .طة العملخ
 .أدوات القياس

2 

 والتفاوض التواصلاملرحلة الثانية: 
مع خمتصٌن يف اجلودة والقياس للمسامهة يف  مدخالت: العمل

 العمل على االسباانت.
قواعد البياانت من األقسام املختلفة داخل  حصرأناطة: 
تواصل / حتكيم مناذج االستباانت من قبل خمتصٌن./ الاجلمعية.

لتحكيم أدوات القياس والتحقق من فعاليتها./  ختصٌناملمع 
 يف اجلودة ورضا املستفيدين وضمهم لفريق ع خمتصٌنتواصل مال

التواصل مع املستفيدين والتأةد / العمل لالستفادة من خرباهتم.
توزيع العمل بٌن لكل فئة./  من تعبئة استمارات قياس الرضا

إدارة 
 الرعاية
 / 

املوارد 
 البارية

 / 
العالقات 
 واإلعالم

الربع الثاين 
 من العام

تصميم االستباانت 
لتغطي حماور الرضا 

. وفق أسس علمية
وضع اآلليات 

والتقنيات املناسبة 
للتواصل مع 

 .املستفيدين
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 قياس الفاعلية الزمن املستولية ةو اخلط ت
 .أعضاء الفريق وفقاً للفئات املستهدفة

3 

 املرحلة الثالثة: التنفيذ
 بسياسةمنهجية خاصة دليل إجرائي للسياسة./  مدخالت:

 .أدوات القياس./ طة العمل./ خحتسٌن مستوى رضا املستفيدين
./ أداة القياس على املستفيدين وحصر الردود توزيعأناطة: 

إنزال ./ حتليل البياانت وتلخيص النتائج لكل استمارة على حده
 املفاىيم إىل واقع العمل امليداين واعتبارىا ثقافة متسسية للقيادة

عمل تقارير تاخيصية وفقًا للفئات املستهدفة يف اإلدارية./ 
التحسٌن املمكنة من التقرير استخالص فرص / التحسٌن.

 .التحليلي لالستمارات

إدارة 
 الرعاية/ 
املوارد 

 البارية/ 
العالقات 
/ واإلعالم 
اخلطة 

 االسرتاتيجية

الربع 
الثالث من 

 العام

 .نتائج حتليل البياانت
فرص التحسٌن وفقاً 
 لنتائج حتليل البياانت.

 .التقرير النهائي
 .حماضر االجتماعات

ملهام تقارير أسبوعية 
 .سًن العمل

4 

 املرحلة الرابعة: تقييم املنهجية
تقييم العمل يف ةل مرحلة./ الفرص املستهدفة  مدخالت:
 للتحسٌن.

./ تفعيل آليات التطوير والتحسٌن خالل مراحل العمل أناطة:
 استخالص احملسنات من خالل حتليل أدوات القياس، والتعرف

 املستفيدين. على جوانب الضعف يف املناأة وفقا آلراء

 إدارة الرعاية/ 
املوارد 

 البارية/ 
العالقات 
واإلعالم / 

اخلطة 
 االسرتاتيجية

الربع 
الرابع من 

 العام

تطوير منهجية تساىم 
يف حتقيق تطلعات 

املستفيدين وترمجتها 
حماور اخلطة  يف

 .االسرتاتيجية

5 

 املرحلة اخلامسىة: حتسٌن وتطوير املنهجية
، تفرد خدمي ةجمعية رائدة يف دعم األسر الفقًنة مدخالت:

/ منهجية وتوطٌن املوظفٌن، وتنوع منتجات أفضل للمتربعٌن.
تساىم يف حتقيق تطلعات املستفيدين وترمجتها يف حماور اخلطة 

 االسرتاتيجية.
قياس عائد األثر وتطوير إجراءات العمل لفرع آداء  أناطة:
 .اجلمعية

اخلطة 
 االسرتاتيجية

/ 
املراجعة 
 الداخلية

الربع 
الرابع من 

 العام

مستفيدين مبستوى 
رضا عايل متثرين 

ومتأثرين آبداء اجلمعية 
دما حيقق التوازن بٌن 
االحتياجات الفعلية 
والتوقعات املتباينة 

 للمستفيدين.
 

 القياس: -7

السياسة، ومجع البياانت وحتليلها، ويتم تقوم اجلمعية بقياس أثر تطبيق السياسة يف هناية ةل عام، من خالل متشرات أداء 
 وضع متشرات يتم من خالهلا قياس املنهجية حتليال للنتائج التالية:

 ةيفية القياس االستفادة من القياس املستهدف املتشر ت
 نتيجة االستبيان معرفة الرضا العام املقدم للمستفيدين %81 نسبة رضا املستفيدين 1
 نتيجة االستبيان معرفة الرضا العام املقدم للعاملٌن %81 نسبة رضا املوظفٌن 2
 نتيجة االستبيان معرفة الرضا العام املقدم للمتربعٌن %81 نسبة رضا املتربعٌن 3
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 التطوير: -8

 االستفادة من نتائج خمرجات االستباانت. .4
 االستفادة من ورش عمل التحسٌن املستمر. .5
 من تقارير املراجعة الداخلية.االستفادة  .6
 االستفادة من تقارير نتائج اخلطة التاغيلية. .7
 مراجعة السياسة سنواي. .8

 
 :املراجع -9

 ىـ1435 -اإلصدار األول  -ماروع منذجة مستودع املدينة املنورة اخلًني  .1
 .ىـ1442( عام 1,1اإلصدار رقم ) –دليل وحدة إدارة االسرتاتيجية جبمعية مستودع املدينة املنورة اخلًني  .2
 ىـ.1443منظمة غًن رحبية من قبل وزارة املوارد البارية والتنمية االجتماعية )مكٌن( إصدار عام تقرير زايرة  .3
 .ىـ1443إصدار عام  – دليل معايًن حوةمة اجلمعيات األىلية معيار املساءلة والافافية .4
 .ىـ1443إصدار عام  – دليل معايًن حوةمة اجلمعيات األىلية معيار نار النتائج .5
 ىـ.1443إصدار عام  – حوةمة اجلمعيات األىلية معيار السالمة املاليةدليل معايًن  .6

 
 


