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جودة أداء اجلهات اخلريية وحتكيل إرضاء املستفيد

أ .حممد مهتهى املعشي

(دراسة ميدانية)

ملخـص الــىرقت
احلُد هلل زب ايعاملني ٚايضالٚ ٠ايطالّ عً ٢زضٛي٘ األَني  ,أَا بعد ..
تعد املؤضطات اخلري َٔ ١ٜأِٖ اجلٗات املؤثس ٠يف ْٗغت اجملتُع ٚتطٜٛس ٙيف
ناف ١اجملاالت ايد ١ٜٝٓ؛ ٚايجكافٚ ١ٝاالقتضادٚ ١ٜاالدتُاعٚ ١ٝايضش ١ٝبٗدف حتكٝل ايتُٓ١ٝ
ايػاًَ ١ي٘ .
ٚيُِاَ يًذٛد ٠يف ٚقتٓا احلاعس َٔ أُٖ ١ٝبايػ ١يف حتكٝل زعا املطتفٝد يف ع٤ٛ
استٝادات٘ ٚٚ ,فل ايٛضاٚ ٌ٥اإلَهاْات املتاس ,١فكد دا٤ت ٖر ٙايدزاض ١يتتبٓ ٢تطبٝل
َعاٜري ذات دٛد ٠يف املؤضطات اخلري, ١ٜبٗدف إتكإ ايعٌُ ٚ ,دٛد ٠األداٚ , ٤تكد ِٜاخلدَ١
ايٓٛع ١ٝاييت تف ٞباستٝادات بٌ بتٛقعات املطتفٝد .
َاضتٗدفت ٖر ٙايدزاض ١األض ١ً٦ايتاي: ١ٝ
نٝف سلكل زعا املطتفٝد َٔ ٜٔاملؤضطات اخلري ١ٜ؟ ٜٚتفسع َٔ ٖرا ايطؤاٍ ايسٝ٥ظ
ايتطاؤالت ايتاي: ١ٝ
ال َٔ اجلٗات اخلري ١ٜ؟
 ََِٔ ُِِٖ املطتفٝد ٜٔفع ً َا أِٖ االستٝادات ايغسٚز ١ٜيف ١٦املطتفٝد ٜٔ؟ َا ْٛع ١ٝاخلدَات املكدَ ١يف ١٦املطتفٝد ٜٔ؟ َا املعاٜري ايالشَ ١يتشكٝل اخلدَ ١ايٓٛع ١ٝيًطتفٝد َٔ املؤضطات اخلري ١ٜ؟قاّ ايباسح بتضُ ِٝإضتباْ ١خضضت يإلداب ١عً ٢األض ١ً٦ايطابك ١يف
اجلٗات اخلري ١ٜباملٓطك ١ايػسب ١ٝاملتُجً ١يف ذلافظ ١ايكٓفرٚ , ٠اعتُد ايباسح املٓٗر
اإلسضا ٞ٥ايٛصف ٞايتشًٚ ًٞٝاضتدداّ ايربْاَر اإلسضا spss ٞ٥يف ايدزاض. ١
ٚقد تٛصًت ايدزاض ١إىل عدْ ٠تا٥ر ٖ: ٞ
أٚالً:
ٖٓاى ْطب ١عاي َٔ ١ٝاملطتفٝد ٜٔغري زاع ١ٝعٔ تعاٌَ َطؤٚي ٞتًو اجلٗات اخلري.١ٜ
ايػعٛز بعدّ األَإ ايٛظٝف َٔ ٞاملطتفٝد ٜٔجتا ٙاملؤضطات اخلري.١ٜ
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(دراسة ميدانية)
ٖٓاى عدّ زعا َٔ املطتفٝد ٜٔايداخًٝني يسٚاتبِٗ.
تدَْ ٞطت ٣ٛايتٗ ١٦ٝاملهاْٚ ١ٝايٓفط ١ٝيًُطتفٝد ٜٔيف بعض املؤضطات اخلري.١ٜ
ال تُكدِز املؤضط ١اجملتٗدٚ , ٜٔال تعٌُ عً ٢حتفٝصِٖ .
ال تُٛي ٞاجلٗات اخلري ١ٜاٖتُاَاً نبرياً بايرباَر ايتدزٜب ١ٝايٓٛع ١ٝاملعصش ٠يًُٓ ٛاملٗين
يًعاًَني.
غٝاب ايتٛصٝف ايٛظٝف ٞيًُٛظفني .
زأ ٟاملطتفٝد اخلازد ٞبإٔ تكد ِٜاخلدَات غري دٝد. ٠
تعاْ ٞاجلٗات اخلري َٔ ١ٜغح يف َٛازدٖا  ,األَس اير ٟال ٜطاعدٖا عً ٢حتكٝل
أٖدافٗا .
تدَْ ٞطت ٣ٛتَٗ ١٦ٝكس االْتظاز يًُطتفٝد ٜٔاخلازدٝني ستٜ ٢تِ تكد ِٜاخلدَ. ١
تسْ ٣طب ١نبري َٔ ٠املطتفٝد ٜٔاخلازدٝني عدّ اٖتُاّ اجلٗات اخلري ١ٜبآزاِٗ٥
ٚأصٛاتِٗ  ,األَس ايرٜ ٟتطًب حتطني أضايٝب أداٗ٥ا .
تدَْ ٞطتَ ٣ٛباْ ٞاملؤضطات اخلري , ١ٜاألَس اير ٟضاِٖ يف حتذ ِٝدٚزٖا ٚ,عدّ
حتكٝل أٖدافٗا ٚزضايتٗا .
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المقذمت :
احلُد هلل زب ايعاملني ٚ ,ايضالٚ ٠ايطالّ عً ٢زضٛي٘ األَني ٚ ,عً ٢آي٘ ٚصشب٘
أمجعني .
تتُٝص املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ١ٜبايعٌُ اخلري ٟألْٗا بًد ايسضاي ١احملُدٚ , ١ٜإٔ
ايتٛضع يف أعُاٍ اخلري عًٚ ٢د٘ ايعُٚ ّٛاملؤضطات اخلري ١ٜعًٚ ٢د٘ اخلضٛظ ٜعد مس١
هلرا ايبًد املبازى ٚ,يًعٌُ اخلري ٟدٚز ٖاّ يف بٓا ٤اجملتُع .
تُعَدُ املؤضطات اخلري َٔ ١ٜايكٓٛات ايسٝ٥طٚ ١ٝاهلاَ ١يًعٌُ اخلريٚ , ٟاييت هلا
َػازنات فاعًٚٚ ١اعش ١يف تُٓ ١ٝاجملتُع يف ايٓٛاس ٞايدٚ , ١ٜٝٓايجكافٚ , ١ٝاالقتضاد, ١ٜ
ٚاالدتُاعٚ , ١ٝايضش , ١ٝيه ْ٘ٛاملطتفٝد َٓٗا ٚ ,املأٌَ يف املؤضطات اخلري ١ٜايرتنٝص
عًْٛ ٢ع ١ٝاخلدَ ١قبٌ تكدميٗا يًُذتُع  ,يرا تعترب اجلٛد ٠ايػاًََٗٓ ١رْ ٖاّْ يف عٌُ
املؤضطات اخلري ١ٜيتشكٝل زعا املطتفٝد َٓٗا  ,بٌ َطًباً َُ ُِٗاً يتطٜٛس أضايٝب ايعٌُ يتبٓٗٝا
َعاٜري َتغُٓ ١إدسا٤ات ٚمناذز حتكل دزد ١اإلتكإ يف األداٚ ٤حتدٜد اخلدَ ١املٓاضب١
يًُطتفٝد  ,قاٍ تعاىل (ٚقٌ أعًُٛا فطري ٣اهلل عًُهِ ٚزضٛي٘ ٚاملؤَٓٚ , )1( ) ٕٛيف
احلدٜح ايػسٜف ( إٕ اهلل حيب إذا عٌُ أسدنِ عُال إٔ ٜتكٓ٘ ) (ٖ َٔٚ , )2را املٓطًل
فإٕ زلاح ٖر ٙاملؤضطات اخلريٜ ١ٜعتُد عً ٢دزد ١ايتطبٝل ايضشٝح ملعاٜري اجلٛد ٠ايػاًَ١
يًٛص ٍٛيًتشطني املطتُس يف األداٚ ٤اإلْتاز.

-1

ضٛز ٠ايتٛب , ١آ١ٜ

.

 - 2ضننٓٔ ايبٗٝكنن , ٞيف غننعب اإلميننإ  ,اإلَنناّ ايبٗٝكنن, ٞاجلننص ٤ايسابننع  ,داز ايهتننب ايعًُٝنن , ١بننريٚت ,
ظ

ٖننن ,

.
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ٚمما الغو ف ٘ٝإٔ ايعاًَني يف أَ ٟؤضطٜ ١كابًِٗ َطتفٝد َٔ ٜٔاخلدَ ١املكدَ١
 ,يرا فإٕ سسصِٗ عًَ ٢عسف َٔ ١املطتفٝد ٚعً ٢استٝادات٘ ٚبسادل٘ اهلادفٚ ١ايٛفا ٤بٗا َٔ
أِٖ زنا٥ص ايٓظاّ املؤضط ٞاخلريٟ

مشكلت الذراست :
عً ٢ايسغِ َٔ ايبداٜات اجلاد ٠يًذٗات اخلري ١ٜيف تطبٝل ْظاّ إداز ٠اجلٛد, ٠
َتُجال يف إْػا ٤أقطاّ يًذٛدٚ ٠ايطع ٞيًشض ٍٛعً ٢غٗادات اآلٜص ٚإال إٔ ايٛاقع
ايفعً ٞهلر ٙاجلٗات بعٝداً دداً عٔ إداز ٠اجلٛد. ٠
يرا دا٤ت ٖر ٙايٛزقَ ١هًُ ١يًدزاضات ايطابكَ ١سنص ٌ٠عً ٢املطتفٝد ٚايٛفا٤
باستٝادات٘ ايفعً. ١ٝ
أهميت الذراست :
تهُٔ أُٖٖ ١ٝر ٙايدزاض ١يف إيكا ٤ايغ ٤ٛعً ٢حتكٝل زعا املطتفٝد َٔ
املؤضطات اخلري ١ٜأثٓا ٤تطبٝكاتٗا يًذٛد َٔ ٠خالٍ َا : ًٜٞ
نننن ايرتنٝص عً ٢ثكاف ١إتكإ ايعٌُ مبا حيكل زعا املطتفٝد.
نننن ايرتنٝص َا ٜتطًب ُ٘ املطتفٝد َٔ املؤضطات اخلري.١ٜ
ننن ايرتنٝص عً ٢أضًٛب تكد ِٜاخلدَ ١يًُطتفٝد .
أهذاف الذراست :
تطع ٢ايدزاض ١إىل حتكٝل األٖداف ايتاي: ١ٝ
حتدٜد ف ١٦املطتفٝد ٜٔفعًً ٝا َٔ اجلٗ ١اخلري. ١ٜ
حتدٜد االستٝادات ايغسٚز ١ٜيف ١٦املطتفٝد. ٜٔ
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جودة أداء اجلهات اخلريية وحتكيل إرضاء املستفيد
(دراسة ميدانية)
حتدٜد ْٛع ١ٝاخلدَات املكدَ ١يف ١٦املطتٗدفني .

حتدٜد املعاٜري ايالشَ ١يتشكٝل اخلدَ ١ايٓٛع ١ٝيًطتفٝد َٔ املؤضطات اخلري ١ٜ؟
أسئلت الذراست :
حتا ٍٚايدزاضَٓ ١اقػَ ١ا :ًٜٞ
نٝف سلكل زعا املطتفٝد َٔ املؤضطات اخلري ١ٜ؟ ٜٚتفسع َٔ ٖرا ايطؤاٍ
ايسٝ٥ط ٞايتطاؤالت ايتاي: ١ٝ
 َٔ ِٖ املطتفٝد ٜٔفعًً ٝا َٔ املؤضطات اخلري ١ٜ؟ َا االستٝادات ايغسٚز ١ٜيف ١٦املطتفٝد ٜٔ؟ َا ْٛع ١ٝاخلدَات املكدَ ١يف ١٦املطتفٝد ٜٔ؟ َا املعاٜري ايالشَ ١يتشكٝل اخلدَ ١ايٓٛع ١ٝيًطتفٝد َٔ املؤضطات اخلري ١ٜ؟منهج الذراست:
اعتُدت ايدزاض ١املٓٗر ايٛصف ٞايتشً ًٞٝيف ايدزاضات ايرتبٚ ١ٜٛايرٜ ٟضف
ايٛعع ايكا ِ٥يعٌُ املؤضطات اخلري ١ٜيريو اضتدداّ ايباسح ايربْاَر اإلسضا. spss ٞ٥
سدٚد ايدزاض : ١مشًت ايدزاض ١املؤضطات اخلري ١ٜباملٓطك ١ايػسب ١ٝممجً ١مبشافظ١
ايكٓفرٚ, ٠مت تٛشٜع اإلضتباْ ١عً ٢نافٖ ١ر ٙاملؤضطات ٚاييت مشًت مجعٝات ايرب ,
ٚمجعٝات حتفٝظ ايكسإٓ ايهسَٚ , ِٜهاتب ايدعٚ ٠ٛاإلزغاد ٚتٛع ١ٝاجلايٝات.
مصطلحبث الذراست:
اجلٛد : ٠تعسف ايكٛاَٝظ ايعسب ١ٝنًُ ١اجلٛد ٠بإٔ أصًٗا " دٛد " ٚاجلٝد ْكٝض
ايسدٚ , ٤ٟداد ايػ ٤ٞدَّٛدٚ , ُٙدٛدُ ٙأ ٟصاز دٝدًا )1(.

 - 1يطإ ايعسب ,

,ابٔ املٓظٛز ,اجلص ٤ايجاْ ,ٞداز املعازف  ,ايكاٖس , ٠ظ

.
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ٚتعسف عً ٢أْٗا :تسمج ١استٝادات ٚتٛقعات املطتفٝد َٔ ٜٔاخلدَ ١املكدَ ١إىل
خضا٥ط ذلدد ٠ته ٕٛأضاضا يتضُٖ ِٝر ٙاخلدَٚ ١تكدميٗا يًُطتفٝد ٜٔمبا ٜٛافل
تٛقعاتِٗ )1(.
ٜٚعسف ايباسح :
املؤضطات اخلري : ١ٜمجاع ١ذات صف ١اختٝاز ١ٜتػهٌ يف دلًُٗا َؤضط ١خري ١ٜذات
عٌُ َٓظِ ٚفل يٛا٥ح ايعٌُ اخلري ٟتٗدف يتكد ِٜخدَات تطٛع ١ٝرلتًف ١تف ٞباستٝادات
املطتفٝدَٗٓ ٜٔا .
املطتفٝد  ٖٛ :نٌ َٔ اضتفاد َٔ خدَات املؤضطات اخلري ١ٜأٜاً نإ ْٛع ٖرٙ
اخلدَ ١ع , ١ٝٓٝعًُ , ١ٝصش , ١ٝغرا , ١ٝ٥اضتػاز , ١ٜدع , ١ٜٛبساَر أخسٖ ٣ادف , ١ضٛاّ٤
نإ ٖرا املطتفٝد داخًَٓ( َٔ ٞطٛب ٞاملؤضط )١أ ٚخازد ( ٞفسد أ ٚدٗ ١أ ٚدلتُع ).
اإلطاز ايٓظس:ٟ
تعد اجلٛد ٠ايػاًَ َٔ ١األضايٝب اإلداز ١ٜاحلدٜج ١اييت أثبتت زلاساتٗا يف
رلتًف ايكطاعات احلهٚ ١َٝٛاخلاصٚ , ١اآلٕ تبرٍ اجلٗٛد املبازن ١يتطبٝل جتازبٗا يف
ايعٌُ اخلريٚ ٟايتطٛع ٞبٗدف حتطني األدا ٤يف ٖر ٙاملؤضطات اخلريٚ, ١ٜحتكٝل اخلدَ١
ايٓٛع ١ٝملطتفٝد ٟاجلٗات اخلريٚ, ١ٜحتطني َطت ٣ٛايرباَر املكدَ ١فٗٝا.
اجلٛدٚ ٠املطتفٝد:
املطتفٝد أٚال  . .ملاذا ؟
أندت خسٜطَ ١طاز ايتدطٝط يًذٛد ٠يًعامل دٛزإ ( )1املتغُٓ ١تطع خطٛات
تؤند تسنٝص اجلٛد ٠عً ٢ايعُالٚ ٤حتدٜد استٝاداتِٗ ٚتسمجتٗا إىل يػ ١املٓظُٚ ١يبٝإ
اٖتُاّ اجلٛد ٠باملطتفٝد أٚالً ْٛ,زد بعض
 أضظ َٚتطًبات اجلٛد ٠يف ايتعً ِٝايعاّ  ,سطني بٔ ذلُد َعتل ٚ ,زق ١عٌُ َكدَ ١يف ايًكا ٤ايطٓ ٟٛايسابع عػسيًعً ّٛايٓفطٚ ١ٝايرتب(١ٜٛدطنت ) ,املٓعكد يف

ٖن  ,ظ

1

.
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زؤ ٣عًُا ٤اجلٛد ٠أَجاٍ )(2

ٜس ٣دميٓٝر  Demingإٔ اجلٛد : ٠حتكٝل استٝادات ٚتٛقعات املطتفٝد ساعساً ٚ
َطتكبالً .
ٜٚس ٣دٛزإ  Juranإٔ اجلٛدَ : ٠ال ١ُ٥املٓتر يًػسض أ ٚاالضتدداّ .
ٜٚس ٣املعٗد ايفٝدزاي ٞإٔ إداز ٠اجلٛدَٗٓ ٖٞ:٠ر تٓظ ُٞٝغاٌَ ٜٗدف يتشكٝل
سادات ايعُ. ٌٝ
اآلي ١ٝاملكرتس ١إلزعا ٤املطتفٝد َٔ املؤضطات اخلري: ١ٜ
يه ٞحتكل املؤضط ١اخلري ١ٜإزعا ٤املطتفٝد َٓٗا البد هلا إٔ تسنص عً ٢اآلت: ٞ
أٚالً :أُضظ بٓا ٤اخلدَ ١ايٓٛع ١ٝيًُطتفٝد :
أ نن تضُ ِٝاخلدَ ١ب نن تضُ ِٝعًُ ١ٝاإلْتاز ز ننن املدخالت د نن ايتٓفٝر  ٙنن اإلدسا٤ات
ايتضشٝش. ١ٝ
ٜس ٣ايباسح أُٖ ١ٝاالٖتُاّ بٗر ٙاألضظ ايػاًَٚ ١عسٚز ٠تطبٝكٗا يٓذاح عٌُ
املؤضطات اخلريَٚ , ١ٜعسفَ ١د ٣مشٛيٝتٗا خلضا٥ط اخلدَ ١املطًٛبٚ , ١نٝف ١ٝتٓفٝرٖا
ٚتكدميٗا َ ,ع االيتصاّ باإلدسا٤ات ايتضشٝش ١ٝيتأنٝد ايتشطني املطتُس يف تكد ِٜاخلدَ١
اجلٝد ٙيًُطتفٝد .
ثاْٝاً :حتدٜد ايف ١٦املطتٗدف ١فعًٝاً َٔ اجلٗ ١اخلري: ١ٜ
ألٕ املطتفٝد ٖ ٛاألِٖ يف اجلٛد ٠بٌ ذلٛزٖا األضاضَٚ, ٞعٝاز زلاح نٌ َٓػأ, ٠
ٚيتشدٜد ف ١٦املطتفٝد ؟ ٜٓبػَ ٞالسظَ ١ا :ًٜٞ
ننن مجع َعًَٛات ٚبٝاْات عٔ املطتفٝد ٜٔننن ايتعسف عً ٢دلاالتِٗ َٚطتٜٛاتِٗ ننن
ايتعسف عً ٢استٝاداتِٗ ايفعً ١ٝننن تضٓٝف املطتفٝد ٜٔيف ف٦ات ننننن تطبٝل املعاٜري ايدقٝك ١نننن
تٛثٝل بٝاْات املطتفٝد ٜٔباملؤضط ١اخلري.١ٜ
 إداز ٠اجلٛد ٠ايػاًَ ١اإلتكإ يف ايفهس اإلضالَٚ ٞاملعاصنس,عبدا ينسايسٜاض,

ٖن ظ

ٔ اجلنٜٛرب,

 ,اينداز ايعسبٝن ١يًُٛضنٛعات,

.

إداز ٠اجلٛد ٠ايػاًَ , ١ذلُد عبد ايٖٛاب ايعصا , ٟٚداز ايٝاشٚب, ٞعُإ  ,األزدٕ ,

,

ّ ,ظ

-

-.

2
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ثايجا :حتدٜد االستٝادات ايغسٚز ١ٜيف ١٦املطتفٝد:ٜٔ

ميهٔ حتدٜد االستٝادات ايغسٚز ١ٜيف ١٦املطتٗدفني َٔ خالٍ املساسٌ ايتاي: ١ٝ


املسسً ١األ ٚىل  :مجع املعًَٛات ٜ :تِ فٗٝا مجع املعًَٛات ٚايبٝاْات ايػاًَ١
عٔ مجٝع املطتفٝد. ٜٔ



املسسً ١ايجاَْ : ١ٝسسً ١ايتشًٜ : ٌٝتِ فٗٝا ايدزاض ١ايٛافٚ ١ٝايتشً ٌٝايػاٌَ
ملعًَٛات املطتفٝد. ٜٔ



املسسً ١ايجايج : ١ايتشدٜد  :حيدد فٗٝا دزد ١االستٝاز ايفعًْٛٚ ٞعٝت٘ مبا
ٜتٓاضب َع املطتفٝد.



املسسً ١ايسابع :١ايتضٓٝف  :جيس ٟفٗٝا تضٓٝف املطتفٝدٚ ٜٔفل استٝاداتِٗ
املتٓٛع ١إىل ف٦ات.



زابعا َ :عاٜري حتكٝل اخلدَ ١ايٓٛع ١ٝيًُطتفٝد َٔ املؤضطات اخلري:١ٜ
ٜس ٣ايباسح حتدٜد َعاٜري ذات دٛد ٠يتشكٝل اخلدَ ١ايٓٛع ١ٝيًُطتفٝدٜٔ

:ٖٞٚ
تغُني خدَ ١املطتفٝد عُٔ زضايٚ ١زؤ ١ٜاملؤضط ١اخلري. ١ٜ
1

االضتدداّ األَجٌ يًُٛازد ايبػسٚ ١ٜاملاد ١ٜاملتاس ١يًُؤضط ١اخلري) (.١ٜ
ايرتنٝص عً ٢أُٖ ١ٝاختٝاز ايرباَر ايتدزٜب ١ٝاهلادف ١إىل خدَ ١املطتفٝد .
حتفٝص ٚتهس ِٜاجملتٗد َٔ ٜٔايعاًَني باملؤضطات اخلري. ١ٜ
2

حتدٜد َتطًبات املطتفٝدٚ ٜٔايٛفا ٤بٗا َٔ خالٍ املعسف ١بِٗ  ٚقٝاع زعاِٖ ) (.
َطاُٖ ١اجلٗات اخلري ١ٜيف اضتػٓاٚ ٤انتفا ٤املطتفٝد اخلازد ٞعٓٗا .
1

تعصٜص َٛازد اجلٗات اخلري ١ٜبٗدف دعِ املطتفٝد ٜٔبإعاْ ١ثابتَٚ ١طتُس) ( . ٠
َ - 1عنناٜري ٚآثنناز حتكٝننل اجلننٛد ٠ايػنناًَ ١يف املعاٖنند ايعًُٝنن ١ايكسآْٝنن ’ ١إبننساٖ ِٝبننٔ
املًتك ٢ايعًُ ٞاأل ٍٚيف رلسدات املعاٖد ايعًُ ١ٝايكسآْ , ١ٝاملٓعكد يف ايفرت٠

ننن

ذلسّ

نند ايٓكٝجننإ ٚ .زقنن ١عُننٌ َكدَنن ١يف
, ٙدد.٠

َ - 2عاٜري اجلٛد ٠ي ًعُنٌ اخلنري ٟاملتُٝنص  ,سطنٔ بنٔ زد ٙايكسغنٚ , ٞزقن ١عُنٌ َكدَن٘ يف ايًكنا ٤ايطنٓ ٟٛايتاضنع يًذٗنات
اخلري , ١ٜاملٓعكد يف ايفرتَٔ ٠

-

/ /

ٖن باملٓطك ١ايػسق. ١ٝ
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بٓا ٤عالق ١إجياب ١ٝبني َطؤٚي ٞاملؤضطات اخلريٚ ١ٜاملطتفٝدَٗٓ ٜٔا بٗدف حتطني
املؤضط. ١
حتكٝل األَإ ايٛظٝف ٞيًعاًَني ٚذيو بإسداخ ٚظا٥ف ٚضًِ زٚاتب َٔ قبٌ دٜٛإ
اخلدَ.١
الذراسبث السببقت :
 دزاض ١عبد اهلل بٔ عجُإ اخلساش ( ) ٚ :زق ١عٌُ عٓٛاْٗا تطبٝكات اجلٛد ٠يف2

اجلُعٝات اخلريٖ , ١ٜدفت ايٛزق ١إىل أُٖ ١ٝتطبٝل اجلٛد ٠ايػاًَ ١يف املؤضطات اخلري١ٜ
يتشكٝل نطب زعا ايعٌُٝ
ٚتٛعٝح دٚز اجلُعٝات يف أٚعاعِٗ االدتُاعٚ ١ٝاالقتضاد. ١ٜ
ٚتٛصًت ايدزاض ١إىل أُٖ ١ٝتٛفري دٚزات ٚسكا٥ب تدزٜبٚ , ١ٝتٓظِ شٜازات َتبادي١
بني اجلُعٝات ٚ ,ته ٜٔٛقاعد ٠بٝاْات مبجابَ ١سنص خرب ٠يًُؤضطات اخلري.١ٜ
 دزاضْٛ ١ح حي ٞايػٗسٚ : )3( ٟزق ١عٌُ بعٓٛإ املطتفٝد يف اجلُعٝات اخلري١ٜٚحتكٝل اجلٛدٖ , ٠دفت ايٛزق ١إىل تطًٝط ايغ ٤ٛعً ٢حتكٝل زعا املطتفٝد.
ٚتٛصًت ايدزاض ١إىل تدْ ٞتٛافل اجلُعٝات َع خدَاتٗا املكدَٚ , ١ال تًيب
استٝادات ايعُالٚ , ٤ال ٜٛدد ٖٓاى اضتكساز إداز ٟيف اجلُعٝات ٚتطسب املٛظفني ٚ ,عدّ
ٚدٛد ايعدٍ يف تٛشٜع املٗاّ ب. ِٗٓٝ
 دزاض ١عُاد عبد اهلل اجلسٜفاْٚ : )1( ٞزق ١عٌُ بعٓٛإ تٛد ٘ٝاجلٛد ٠يف ايعٌُاخلري َٔ ٟخالٍ بطاق ١األداٖ , ٤دفت ايٛزق ١عً ٢تطًٝط ايغ ٤ٛعًَ ٢بدأ بطاق ١األدا٤
 - 1إداز ٠اجلٛد ٠ايػاًَ : ١صٓاع ١ايٓذاح يف ضبام ايتشدٜات  ,ساَد بٔ َاحل ايػُس. ٟ
يًٓػس  ,ايسٜاض ,

َ ,هتب ١املًو فٗد ايٛطٓ١ٝ

ٖن  ,ظ .

 - 2تطبٝكات اجلٛد ٠يف اجلُعٝات اخلري : ١ٜعبند اهلل بنٔ عجُنإ اخلنساش ٚ ,زقن ١عُنٌ َكدَن ١يف ايًكنا ٤ايطنٓ ٟٛيًذٗنات
اخلري ١ٜباملٓطك ١ايػسق ١ٝيف ايفرتَٔ ٠

زبٝع األٍٚ

-

ٖن  ,ظ

–

.

 - 3املطتفٝد يف اجلُعٝنات اخلريٜن ٚ ١حتكٝنل اجلنٛدْ : ٠نٛح حين ٞايػنٗسٚ , ٟزقن ١عُنٌ َكدَن ١يف ايًكنا ٤ايطنٓ ٟٛيًذٗنات
اخلري ١ٜباملٓطك ١ايػسق , ١ٝيف ايفرتَٔ ٠

-

زبٝع أٍٚ

ٖن  ,ظ

-

.
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املتٛاشٕ ٚتطبٝكاتٗا عً ٢اجلُعٝات اخلريَٚ , ١ٜفٗ ّٛاجلٛد ٠ايػاًََٚ ١كازْتٗا َع بطاق١
األدا ٤املتٛاشٕ ٚ ,تٛصًت ايدزاض ١إىل أُٖ ١ٝتطبٝل بطاق ١األدا ٤املتٛاشٕ تعد عسٚز١ٜ
يضٝاغ ١زؤ ١ٜاملؤضط.١
2

 دزاض ١غطإ ايطايب ٚ ,ساشّ بدز اخلطٝب ( )ٚ :زق ١عٌُ بعٓٛإ ايعالق ١املٓطك١ٝبني دٛد ٠اخلدَ ١ايكاٚ ١ُ٥بني دٛد ٠اخلدَ ١املعسف ١ٝنُا ٜدزنٗا املطتفٝد ٚزعاٙ
ٚ,تٛصًت ايدزاض ١إىل ٚدٛد اختالف يف تعسٜفات دٛد ٠اخلدََٚ ١ساقبتٗا سطب قطاع
اخلدَات ٚ ,إٔ املطتفٝد ٖ ٛاير ٟحيدد َعاٜري اخلدَٚ, ١إٔ اضرتاتٝذٝات اخلدَ ١جيب
إٔ تضاغ يف ع ٤ٛخاصٝات اخلدَ.١

ايفضٌ ايجايح  :عسض ٚحتًْ ٌٝتا٥ر ايدزاض:١
أٚالً  :عسض ٚحتًْ ٌٝتا٥ر إضتباْ ١زعا املطتفٝد ايداخً: ٞ
الذراست الميذانيت
استببنه رضب المستفيذ الذاخلي عن الجهت الخيزيت بمحبفظت القنفذة



مجع ١ٝحتفٝظ ايكسإٓ ايهسِٜ
َهتب ايدع٠ٛ
مجع ١ٝايرب
اضِ املؤضط ١اخلري............. : ١ٜ
املؤٌٖ ايعًُ: ٞ
 نفا٠٤

 ثاْٟٛ

 داَعٞ

 دنتٛزاٙ

َ ادطتري

 أخس.......٣

 - 1تٛدٝن٘ اجلننٛد ٠يف ايعُنٌ اخلننري : ٟعُناد عبنند اهلل اجلريفنناْٚ , ٞزقن ١عُننٌ َكدَن ١يف ايًكننا ٤ايطنٓ ٟٛيًذٗننات اخلريٜن١
باملٓطك ١ايػسق , ١ٝيف ايفرتَٔ ٠

-

زبٝع أٍٚ

ٖن  ,ظ

-

.

 - 2ايعالق ١املٓطك ١ٝبني دٛد ٠اخلدَ ١باإلدزاى ٚزعنا املطنتفٝد (دزاضن ١حتًًٝٝنَ , )١كدَن ١يًدندَات املعسفٝن , ١املضندز :
َٓتد ٣عً ّٛاجلٛد. ٠
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(دراسة ميدانية)

م

أوافل

العبارة

ال أوافل

ال أعرف

زاع ٞعٔ تعاٌَ مجٝع املطؤٚيني يف املؤضط ١اخلري.١ٜ
طبٝع ١ايعٌُ املهًف ب٘ َتٛافكَ ١ع إَهاْاتٚ ٞقدزات.ٞ
أغعس باألَإ ايٛظٝف ٞيف ٖر ٙاملؤضط. ١
أز ٣إٔ زاتيب َتٛافل َع َؤًٖٚ ٞطبٝع ١عًُٞ
تٗتِ املؤضط ١ظٛد ٠ايتٗ ١٦ٝاملهاْٚ ١ٝايٓفط ١ٝيًُٛظفني.
تكدز املؤضط ١اجملتٗدٚ ٜٔتعٌُ عً ٢حتفٝصِٖ ٚتهسميِٗ.
تٓفر املؤضط ١بساَر تدزٜبٖ ١ٝادف ١تعصش ايُٓن ٛاملٗنين عٓند
املٛظفني.
تٛفس املؤضط ١ايتٛصٝف ايٛظٝف ٞيًُٛظفني .

غانس ٜٔحلطٔ تعاْٚهِ

ايتشًٌٝ
زعا ايعُ ٌٝايداخً ٞعٔ اجلٗ ١اخلري ١ٜمبشافظ ١ايكٓفر:٠
دد ٍٚزقِ ( )
ّ

ايٓٛع

ايتهساز

ايٓطب١

مجع ١ٝايرب
َهتب ايدع٠ٛ
مجع ١ٝحتفٝظ ايكسإٓ ايهسِٜ
اجملُٛع

%
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أ .حممد مهتهى املعشي

جودة أداء اجلهات اخلريية وحتكيل إرضاء املستفيد
(دراسة ميدانية)

َٔ خالٍ اجلد ٍٚزقِ ( ) ٜتغح يٓا إٕ زعا ايعُ ٌٝايداخً ٞعٔ اجلٗ ١اخلري ١ٜمبشافظ١
ايكٓفر ٠تتُجٌ يف مجع ١ٝايرب بتهساز
بٓطب١

, %بُٓٝا َهاتب ايدعٚ ٠ٛتتُجٌ بتهساز

بٓطب١

, %بُٓٝا مجع ١ٝحتفٝظ ايكسإ ايهس ِٜبتهساز

بٓطب١

َٔ %

ايع.١ٓٝ
اضِ املؤضط ١اخلري:١ٜ
دد ٍٚزقِ( )
ّ

ايتهساز

ايٓٛع

ايٓطب١

َهتب دع٠ٛ

ٜػري اجلد ٍٚزقِ ( ) إٔ

مجع ١ٝايرب

ايٓطب ١ايعظُ َٔ ٢املطتفٝدٜٔ

مجع ١ٝايتشفٝظ
اجملُٛع

ٜٓتُ ٕٛجلُع ١ٝايرب بٓطب١
%

ٜٚ %دٍ

ٖرا عً ٢أْٗا أنجس يف تكدِٜ

اخلدَات ًٜٗٝٚ ,ا ف ١٦مجع ١ٝحتفٝظ ايكسإٓ ايهس ِٜبٓطب١

 , %بُٓٝا َهاتب ايدع٠ٛ

أقٌ ْطبٖٚ ً١را ٜدٍ عً ٢إٔ بسادلٗا أقٌ َٔ األخس.٣
املؤٌٖ ايعًُ: ٞ
دد ٍٚزقِ ( )
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أ .حممد مهتهى املعشي

جودة أداء اجلهات اخلريية وحتكيل إرضاء املستفيد
(دراسة ميدانية)

ايٓٛع

ّ

ايتهساز

ايٓطب١

ٜتغح َٔ اجلدٍٚ

ثاْٟٛ

زقِ ( ) أعال ٙإٔ أعًْ ٢طب١

داَعٞ

ِٖ

َادطتري

ٚاجلاَعٞ

دنتٛزاٙ

ْطبتُٗٝا

سٝح

متجٌ

ًٜٗٝٚ , %ا

%

اجملُٛع
ً ١املادطتري بٓطب١
ايدنتٛزاٙ

ً ١املؤٌٖ ايجاْٟٛ

ٚ , %أقًٗا

ً١

ٜٚ , %س ٣ايباسح نًُا ناْت ْطب١

املٓتطبني يًذٗات اخلري َٔ ١ٜأصشاب املؤٖالت
ايعاي ١ٝأنجس نًُا أْعهظ ذيو عً ٢أداٚ ٤إْتاد١ٝ
املؤضطات اخلري ١ٜبطبب َاي َٔ ِٗٝزصٝد َعسيف .

نن زاع ٞعٔ تعاٌَ مجٝع املطؤٚيني يف املؤضط ١اخلري:١ٜ
دد ٍٚزقِ ( )
ّ

ايٓٛع

ايتهساز

ايٓطب١

أٚافل
ال أٚافل
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أ .حممد مهتهى املعشي

جودة أداء اجلهات اخلريية وحتكيل إرضاء املستفيد
(دراسة ميدانية)
ال أعسف

َٔ خالٍ اجلدٍٚ

%

اجملُٛع

( ) ٜظٗس عدّ زعا املطتفٝدٜٔ
, %بُٓٝا دا٤ت ْطب ١ايف ١٦املٛافك١

َٔ تعاٌَ مجٝع املطؤٚيني باملؤضطات بٓطب١

ٖٓٚ, %اى ف ١٦ال تعسف عٔ تعاٌَ املطؤٚيني بٓطب١

ٚ,%تؤند ْطب ١ف ١٦ال أٚافل

أُٖ ١ٝدزاضيت يف حتطني أدا ٤املؤضطات اخلري١ٜ
ننن طبٝع ١ايعٌُ املهًف ب٘ َتٛافكَ ١ع
إَهاْاتٚ ٞقدزات:ٞ
ّ

ايٓٛع

ايتهساز

ايٓطب١

أٚافل
ال أٚافل

دد ٍٚزقِ

ال أعسف

( )
%

اجملُٛع

ٚقد أغاز اجلدٍٚ
زقِ ( ) إىل إٔ ايٓطب ١األعً ٢زاع ١ٝعٔ طبٝع ١املطتفٝد ٚنًفٛا ٚفل
إَهاْاتِٗ ٚقدزاتِٗ بٓطب١

ٚ , %ف ١٦غري َٛافك ١متجٌ  ٖٞٚ %األقٌ بُٓٝا

ٖٓاى غسحي ١نبري ٠غري َدزن ١يريو بٓطب١

.%

 اغعس باألَإ ايٛظٝف ٞيف ٖر ٙاملؤضط: ١دد ٍٚزقِ ( )
ّ

ايٓٛع

ايتهساز

ايٓطب١
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أ .حممد مهتهى املعشي

جودة أداء اجلهات اخلريية وحتكيل إرضاء املستفيد
(دراسة ميدانية)
أٚافل

ٜتغح

ال أٚافل

َٔ

اجلد ٍٚزقِ ( ) إٔ غايب١ٝ

ال أعسف
%

اجملُٛع

ايعاًَني باملؤضطات اخلري ١ٜال
ٜػعس ٕٚباألَإ ايٛظٝف ٞبٓطب١

َ ٖٛٚ %ؤغس غري دٝد مما ٜطتدع ٞإدخاٍ َعاٜري ذات دٛد ٠تستبط باألَٔ ايٛظٝفٞ
ٚمما ٜؤند ذيو أٜغاً إٔ ايػسحي ١األنرب غري َدزن ١ملجٌ ذيو بٓطب١

.%

مما ٜٛص ٞايباسح إٕ تأخر ٖر ٙايف٦ات سكٗا ايٛظٝفَٚ ٞا حيكل هلا األَإ
سطب يٛا٥ح اخلدَ ١املدْ. ١ٝ

 أز ٣إٕ زاتيب َتٛافل َع َؤًٖٚ ٞطبٝع ١عًُ: ٞدد ٍٚزقِ ( )
ّ

ايٓٛع

ايتهساز

ايٓطب١

أٚافل
ال أٚافل
ال أعسف
اجملُٛع

%
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أ .حممد مهتهى املعشي

جودة أداء اجلهات اخلريية وحتكيل إرضاء املستفيد
(دراسة ميدانية)

َٔ خالٍ اجلد ٍٚزقِ ( ) ْػري إىل قغٖ ١ٝاَ ٖٞٚ ١غعٛز ايٓطب ١األعظِ
بعدّ ايسعا عٔ َهافآتِٗ َكابٌ عًُِٗ ٚغري َتٛافكَ ١ع تأٖٚ ًِٗٝطبٝع ١عًُِٗ بٓطب١
 , %مما ٜٛص ٞايباسح إٔ تأخر ٖر ٙايف٦ات سكٗا ايٛظٝفَٚ ٞا حيكل هلا اآلَإ
سطب يٛا٥ح اخلدَ.١
 تٗتِ املؤضط ١ظٛد ٠ايتٗ ١٦ٝاملهاْٚ ١ٝايٓفط ١ٝيًُٛظفني :دد ٍٚزقِ ( )
ايٓٛع

ّ

ايتهساز

ايٓطب١

أٚافل
ال أٚافل
ال أعسف
%

اجملُٛع

ٚفل اجلد ٍٚزقِ ( ) إغاز ٠إىل أُٖ ١ٝاملهإ ٚتٗ٦ٝت٘ يًُٛظفني ٚقد ناْت
ايٓطب١

ٚ , %ف ١٦نبري ٠ال تعسف أثس ذيو بٓطب١

 , %مما ٜؤند ايباسح عً٢

أُٖ ١ٝتٛفس املهإ املٓاضب ملكدَ ٞاخلدَات اخلريٚ ١ٜعسٚز ٠ايتٓطٝل بني اجلٗات ذات
ايعالق ١بايعٌُ اخلري ٟعً ٢تهاٌَ أٖدافٗا .
نننن تكدز املؤضط ١اجملتٗدٚ ٜٔتعٌُ عً ٢حتفٝصِٖ ٚتهسميِٗ:
دد ٍٚزقِ ( )
ّ

ايٓٛع

ايتهساز

ايٓطب١

أٚافل
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أ .حممد مهتهى املعشي

جودة أداء اجلهات اخلريية وحتكيل إرضاء املستفيد
(دراسة ميدانية)
ال أٚافل

َٔ خالٍ اجلد ٍٚزقِ

ال أعسف
%

اجملُٛع
 , % ,بُٓٝا ال أٚافل ٜه ٕٛايتهساز

ْٚطب١

( ) ٜتغح يٓا إٔ املؤضط ١تكدز
ٚحتفص اجملتٗد ٜٔيف ايعٌُ بٓطب١
 %بُٓٝا ال اعسف ٜه ٕٛايتهساز

ْٚطب.% , ١

ننن تٓفر املؤضط ١بساَر تدزٜبٖ ١ٝادف ١تعصش ايُٓ ٛاملٗين عٓد املٛظفني :
دد ٍٚزقِ ( )

ّ

ايٓٛع

ايتهساز

ايٓطب١

أٚافل
ال أٚافل
ال أعسف
اجملُٛع

%
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أ .حممد مهتهى املعشي

جودة أداء اجلهات اخلريية وحتكيل إرضاء املستفيد
(دراسة ميدانية)

ٜػري اجلد ٍٚزقِ ( ) إٔ املؤضطات اخلري ١ٜال تٓفر بساَر ٖادف ١تعصش
ايُٓ ٛاملٗين يهْ ٕٛطب ١ايف ١٦ايػري َٛافك ١بًػت

ْ ٖٞٚ %طب ١عاي ١ٝدداً

ٖٚرا َؤغس غري دٝد  ,يف سني إٔ ايف ١٦املٛافك ١متجٌ

ٖٚ %رْ ٙطب١

بطٝط , ١أَا ايف ١٦اييت ال تعسف متجٌ ْطب. % ١
 تٛفس املؤضط ١ايتٛصٝف ايٛظٝف ٞيًُٛظفني :دد ٍٚزقِ ( )
ّ

ايٓٛع

ايتهساز

ايٓطب١

ٜتغح َٔ اجلد ٍٚزقِ ( ) إٔ ايف١٦

أٚافل

ايػري َٛافك ١عً ٢إٔ املؤضط ١تٛفس

ال أٚافل

ايتٛصٝف ايٛظٝف ٞيًُٛظفني بًػت

ال أعسف

ْطبتٗا

 , %يف سني إٔ ايف ١٦املٛافك١

بًػت

ْ ٖٞٚ %طب ١بطٝط ١دداً ,

اجملُٛع

%

أَا ْطب ١ايف ١٦اييت أديت بال أعسف بًػت

ٜٚ , %س ٣ايباسح ٖٓا عسٚز ٠تٛفري ايتٛصٝف ايٛظٝف ٞيًُٛظفني .
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أ .حممد مهتهى املعشي

جودة أداء اجلهات اخلريية وحتكيل إرضاء املستفيد
(دراسة ميدانية)

ثبنيب ً  :عزض وتحليل نتبئج استببنت رضب المستفيذ الخبرجي :
الذراست الميذانيت
استببنه رضب المستفيذ الخبرجي من الجهت الخيزيت بمحبفظت القنفذة



مجع ١ٝحتفٝظ ايكسإٓ ايهسِٜ
َهتب ايدع٠ٛ
مجع ١ٝايرب
اضِ اجلٗ ١اخلري.............. : ١ٜ
ْٛع االضتفاد: ٠
 صش١ٝ

ّ

 إزغاد١ٜ

 دع١ٜٛ

ايعٓنننننننننننننضننننننس

َ اي١ٝ

 ع١ٝٓٝ

أٚافل

 أخس.......٣

ال أٚافل

ال
أعسف

تكدّ املؤضط ١اخلري ١ٜخدََ ١تٓٛع. ١
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أ .حممد مهتهى املعشي

جودة أداء اجلهات اخلريية وحتكيل إرضاء املستفيد
(دراسة ميدانية)
متتاش املؤضط ١اخلري ١ٜبطُع٘ َتُٝص. ٠
تٓفر املؤضط ١اخلري ١ٜبساَر َتٓٛعٖٚ ١ادف. ١
تًيب املؤضط ١اخلري ١ٜاستٝادات ٞاألضاض.١ٝ
تطع ٢املؤضط ١اخلري ١ٜإىل مساع صٛتٚ ٞزؤٜيت .
اسضنننٌ عًننن ٢خننندَيت بننند ٕٚأ ٟصنننعٛبات ْظاَٝننن ١أٚ
إدسا١ٝ٥
تعاٌَ أعغا ٤املؤضطَ ١ع ٞإجيابا.
ٚدٛد َكس َٗٝأ يالْتظاز ستٜ ٢تِ تكد ِٜاخلدَ.١
ايتصاّ املؤضط ١اخلري ١ٜباملٛاعٝد املعًٓ.١
غانس ٜٔسطٔ تعاْٚهِ

ايتشًٌٝ
زعا املطتفٝد َٔ اجلٗ ١اخلري ١ٜمبشافظ ١ايكٓفر:٠
دد ٍٚزقِ ( )
ايٓٛع

ّ

ايتهساز

ايٓطب١

مجع ١ٝايرب

( ) ٜتغح يٓا إٕ زعا املطتفٝد َٔ
اجلٗ ١اخلازد ١ٝمبشافظ ١ايكٓفر٠

َهتب ايدع٠ٛ

ٜه ٕٛيف اجلُع ١ٝايرب متجٌ ْطب١

مجع ١ٝحتفٝظ ايكسإٓ

ًٜٗٝٚ, %ا َهاتب ايدع٠ٛ

ايهسِٜ
اجملُٛع

َٔ خالٍ اجلد ٍٚزقِ

%

متجٌ

%

,بُٓٝا

مجعٝات

حتفٝظ ايكسإٓ أقٌ .
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جودة أداء اجلهات اخلريية وحتكيل إرضاء املستفيد
(دراسة ميدانية)
اضِ اجلٗ ١اخلري: ١ٜ
دد ٍٚزقِ ( )
ّ

ايٛصف

ايتهساز

ايٓطب١

مجع ١ٝايرب

%

َهتب دع٠ٛ

%

مجعٝنننننن ١حتفننننننٝظ

%

ايكسإ ايهسِٜ
%

اجملُٛع

ٜػري اجلد ٍٚزقِ ( ) إٔ ايٓطب ١ايعظُ َٔ ٢املطتفٝدٜٓ ٜٔتُ ٕٛجلُع ١ٝحتفٝظ
ايكسإٓ بٓطب١
ْطب١

ًٜٗٝٚ , %ا مجع ١ٝايرب بٓطب١

ٚ %إٔ َهاتب ايدع ٠ٛأقٌ عدداً سٝح متجٌ

.%
ْٛع االضتفاد:٠
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أ .حممد مهتهى املعشي

جودة أداء اجلهات اخلريية وحتكيل إرضاء املستفيد
(دراسة ميدانية)
دد ٍٚزقِ ( )
ّ

ايٓٛع

ايتهساز ايٓطب١

صش١ٝ

ٜتغح َٔ اجلد ٍٚزقِ ( ) ععف
االٖتُاّ باخلدَات ايضشَ ١ٝكازْ ١بأْٛاع اخلدَات
األخس , ٣األَس ايرٜ ٟطتدع ٞاالٖتُاّ األنرب

إزغاد١ٜ

ميجٌ تًو اخلدَات  ...بُٓٝا ناْت اخلدَ ١ايدع١ٜٛ

دع١ٜٛ
َاي١ٝ
ع١ٝٓٝ
أخس٣
%

اجملُٛع

األنجس اٖتُاَاً َٔ قبٌ َكدَ ٞتًو
اخلدَات .

 تكدّ املؤضط ١اخلري ١ٜخدََ ١تٓٛع:١ّ

ايٓٛع

ايتهساز

ايٓطب١

أٚافل
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أ .حممد مهتهى املعشي

جودة أداء اجلهات اخلريية وحتكيل إرضاء املستفيد
(دراسة ميدانية)

دد ٍٚزقِ ( )

ال أٚافل
ال اعسف
%

اجملُٛع

ٜػري اجلد ٍٚزقِ ( ) إٔ ف١٦
نبري َٔ ٠املطتفٝد َٔ ٜٔاجلٗات اخلري١ٜ
متجٌ ْطب١

 ٖٞٚ %غري َٛافك ١عً٢

إٔ اجلٗات اخلري ١ٜتكدّ خدَات َتٓٛع١
ٖٓٚ ,اى فَٛ ١٦افكٚ ١متجٌ ْطب١

%

 ,عًُاً بإٔ ْطب ١ايف ١٦اييت ال تدزى متجٌ ْطب١

ٖٚ %را األَس ٜدٍ عً ٢ععف تكدِٜ

اخلدَات املتٓٛع َٔ ١قبٌ اجلٗات اخلريٚ , ١ٜيرا ٜس ٣ايباسح إٔ تتبٓ ٢اجلٗات اخلري١ٜ
َعاٜري دٝد ٠تطاِٖ يف تٓٛع اخلدَات .
 متتاش املؤضط ١اخلري ١ٜبطُع٘ َتُٝص: ٠دد ٍٚزقِ ( )
ّ

ايٓٛع

ايتهساز

ايٓطب١

أٚافل

ٜبني اجلد ٍٚزقِ ( ) بإٔ
ف١٦

ال أٚافل

نبري٠

َٔ

املطتفٝدٜٔ

ال اعسف
اجملُٛع

%

اخلازدٝني غري زاعني عٔ مسع ١اجلٗات اخلري١ٜ
ٚمتجٌ ْطب١

ٚ , %فَٛ ١٦افكٚ ١متجٌ ْطب١
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جودة أداء اجلهات اخلريية وحتكيل إرضاء املستفيد

أ .حممد مهتهى املعشي

(دراسة ميدانية)
ٚ , %ف ١٦بطٝط ١ال تعسف غ ٤ٞعٔ مسع ١اجلٗات اخلريٚ ١ٜمتجٌ ْطب١

, %

ٚايٛاعح إٔ أنجس املطتفٝد ٜٔغري زاعني عٔ مسع ١املؤضطات اخلري , ١ٜيرا ٜس ٣ايباسح
عح أضباب عدّ زعا املطتفٝد اخلازد ٞعٔ مسع ١املؤضطات اخلري. ١ٜ
 تٓفر املؤضط ١اخلري ١ٜبساَر َتٓٛعٖٚ ١ادف:١دد ٍٚزقِ ( )
ّ

ايٓٛع

ايتهساز

ايٓطب١

ٜػري اجلد ٍٚزقِ ( ) إىل إٔ

أٚافل
ال أٚافل
ال اعسف
%

اجملُٛع

أنجس املطتفٝد ٜٔاخلازدٝني غري زاعني عٔ
بساَر املؤضطات اخلري ١ٜبٓطب١
ٚتًٗٝا ف ١٦ال تدزى متجٌ ْطب١
ايف ١٦املٛافك ١عًْ ٢طب١

, %
ٚ , %استًت

.%
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أ .حممد مهتهى املعشي

جودة أداء اجلهات اخلريية وحتكيل إرضاء املستفيد
(دراسة ميدانية)
دد ٍٚزقِ ( )
ّ

ايٓٛع

ايٓطب١

ايتهساز

ٜتغنننح َنننٔ اجلننند ٍٚزقنننِ

أٚافل
ال أٚافل
ال اعسف
%

اجملُٛع

( ) ٖٓننناى إقنننساز َنننٔ املطنننتفٝد ٜٔعًننن ٢إٔ اجلٗنننات
ًٜٗٝٚ , %نا ايف٦ن ١غنري املٛافكن ١بٓطنب١

اخلري ١ٜتك ّٛبتًب ١ٝاستٝاداتٗا بٓطنب١

 , %بُٓٝنا

ايف ١٦اييت ال تدزى تًب ١ٝاستٝاداتٗا أقٌ.
 تطع ٢املؤضط ١اخلري ١ٜإىل مساع صٛتٚ ٞزؤٜيت:دد ٍٚزقِ ( )
ّ

ايٓٛع

ايتهساز

ايٓطب١

أٚافل
ال أٚافل
ال اعسف
اجملُٛع

%

ٜػري اجلد ٍٚزقِ ( ) بإٔ ْطب١
نبري َٔ ٠املطتفٝد ٜٔاخلازدٝني أدي ٛبهًُ ١ال أٚافل عٔ ضع ٞاملؤضط ١اخلري ١ٜإىل مساع
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جودة أداء اجلهات اخلريية وحتكيل إرضاء املستفيد

أ .حممد مهتهى املعشي

(دراسة ميدانية)
صٛتٚ ٞزؤٜيت ٖٞٚ
بٓطب١

ٚ , %تًٗٝا فَٛ ١٦افل متجًت بٓطب١

ٚ , %ف ١٦ال تعسف عٔ ذيو

ٖٚ , %را األَس ٜؤند بإٔ املؤضطات اخلري ١ٜال تًيب استٝادات املطتفٝدَٗٓ ٜٔا

ٜٚه ٕٛبريو داعِ ق ٟٛيًدزاض ١احلاي. ١ٝ
 اسضٌ عً ٢خدَيت بد ٕٚأ ٟصعٛبات ْظاَ ١ٝأ ٚإدسا: ١ٝ٥دد ٍٚزقِ ( )
ّ

ايٓٛع

ايٓطب١

ايتهساز

أٚافل
ال أٚافل
ال اعسف
%

اجملُٛع

ٜػنننري اجلننند ٍٚزقنننِ ( ) بنننإٔ ايٓطنننب١
ايعظُننَ ٢ننٔ املطننتفٝد ٜٔأديننت بهًُنن ١ال أٚافننل
عً ٢سضٛهلِ عً ٢اخلدَ ١بند ٕٚأ ٟصنعٛبات ْظاَٝن ١أ ٚإدساٝ٥نٖٚ ١نٞ
اييت أديت بهًَُٛ ١افل بٓطنب١

ٚ %ف٦ن ١ال تندزى أُٖٝن ١ذينو بٓطنب١

ًٜٗٝٚ , %نا ايف٦ن١
ٖٚ, %نرا دنا٤

َعننصش ملننا ضننبل ٜٚ ,ننس ٣ايباسننح اعتُنناد َعنناٜري ذات دننٛد ٠عايٝنن ١يتشكٝننل زعننا املطننتفٝدٜٔ
اخلازدٝني .

 تعاٌَ أعغا ٤املؤضطَ ١ع ٞإجيابا:اللكااااااااااااااااء الساااااااااااااااهوي الثااااااااااااااااني عشااااااااااااااار للجهاااااااااااااااات اخلريياااااااااااااااة باملهطكاااااااااااااااة الشااااااااااااااارقية
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جودة أداء اجلهات اخلريية وحتكيل إرضاء املستفيد

أ .حممد مهتهى املعشي

(دراسة ميدانية)
دد ٍٚزقِ ( )
ايٓٛع

ّ

ايتهساز

ايٓطب١

أٚافل
ال أٚافل
ال اعسف
%

اجملُٛع

ٜتغح َٔ اجلد ٍٚزقِ ( ) إٔ ْطب ١ايف ١٦اييت أديت بهًَُٛ ١افل ذات ْطب ١دٝد٠
ًٜٗٝٚ , %ا ايف ١٦اييت ال تدزى ذيو األَس بٓطب١
بٓطب١

ٚ , %أقًٗا ايف ١٦ايػري َٛافك١

.%

 ٚدٛد َكس َٗٝأ يالْتظاز ستٜ ٢تِ تكد ِٜاخلدَ:١دد ٍٚزقِ ( )
ّ

ايتهساز

ايٓٛع

ايٓطب١

أٚافل
ال أٚافل
ال اعسف
اجملُٛع

%
ٜػري اجلد ٍٚزقِ ( ) بإٔ

ايٓطب ١ايعظُ َٔ ٢املطتفٝد ٜٔاخلازدٝني أدي ٛبهًُ ١ال أٚافل سٝح ٚصًت

ًٜٗٝٚ , %ا
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جودة أداء اجلهات اخلريية وحتكيل إرضاء املستفيد
(دراسة ميدانية)
ايف ١٦ايػري َدزن ١هلرا األَس بٓطب١

ٚ , %ايف ١٦املٛافك ١ذات بٓطب١

ٖٚ , %را ٜدٍ

عً ٢عدّ ٚدٛد َكس َٗٝأ الْتظاز يًُطتفٝد ٜٔيرا ٜٓبػ ٞعً ٢اجلٗات اخلري ١ٜحتكٝك٘.
 ايتصاّ املؤضط ١اخلري ١ٜباملٛاعٝد املعًٓ:١دد ٍٚزقِ ( )
ّ

ايٓٛع

ايٓطب١

ايتهساز

أٚافل

ٜتغح َٔ اجلد ٍٚزقِ ( ) إٔ
ايٓطب ١ايعظُ َٔ ٢املطتفٝد ٜٔأديٛ

ال أٚافل
ال اعسف
%

اجملُٛع

ًِٜٗٝٚ , %

بهًُ ١أٚافل حتككت بٓطب١
ايف ١٦ايػري َدزن ١يريو بٓطب١

 , %ثِ

ايف ١٦اييت أديت بهًُ ١ال أٚافل متجًت بٓطب١

ٖٚ, %را ٜدٍ عً ٢إٔ أغًب املؤضطات

اخلريًَ ١ٜتصَ ١باملٛاعٝد املعًٓ ١عٓٗا .

الفصل الزابع  :نتبئج الذراست الميذانيت :
نتبئج الذراست الميذانيت :
اللكااااااااااااااااء الساااااااااااااااهوي الثااااااااااااااااني عشااااااااااااااار للجهاااااااااااااااات اخلريياااااااااااااااة باملهطكاااااااااااااااة الشااااااااااااااارقية
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أ .حممد مهتهى املعشي

جودة أداء اجلهات اخلريية وحتكيل إرضاء املستفيد
(دراسة ميدانية)
مت تٛشٜع

إضتباْ ١يًُطتفٝد اخلازدَٔ ٞ

اضتبٝإ يًُطتفٝد ايداخًٚ ٞ

اجلٗات اخلري ١ٜمبشافظ ١ايكٓفر ٠ايتابع ١ملٓطكَ ١ه ١املهسَٚ, ١ناْت ع ١ٓٝايدزاض ١ممجً١
يف اجلٗات اخلري ١ٜاملدتًف ١مبشافظ ١ايكٓفرٚ ٠يكد نإ املسجتع َٔ اإلضتباْات املٛشع١
يًُطتفٝد ايداخًٞ

إضتباْ ١يًُطتفٝد اخلازد. ٞ

إضتباْٚ ١

 َٔٚخالٍ حتًٖ ٌٝر ٙاإلضتباْ ١أضفست ايدزاض ١عٔ ايٓتا٥ر ايتاي: ١ٝ
أٚالً :اضتبإ زعا املطتفٝد ايداخً: ٞ
) قً ١يف

ً ١املؤٖالت ايعًٝا(َادطتري – دنتٛزا َٔ )ٙايعاًَني باملؤضطات

اخلري.١ٜ
) ٖٓاى ْطب ١عاي َٔ ١ٝاملطتفٝد ٜٔغري زاع ١ٝعٔ تعاٌَ َطؤٚي ٞتًو اجلٗات
اخلري ١ٜبٓطب١

.%

) ايػعٛز بعدّ األَإ ايٛظٝف َٔ ٞاملطتفٝد ٜٔجتا ٙاملؤضطات اخلري ١ٜيف
ساي ١إعاف ١ف١٦

 %اييت أديت بهًُ ١ال أٚافل َع ف ١٦ال أعسف بٓطب١

.%
) ٖٓاى عدّ زعا َٔ املطتفٝد ٜٔايداخًٝني يسٚاتبِٗ سٝح بًػت ف ١٦ال أٚافل
.%
) تدَْ ٞطت ٣ٛتٗ ١٦ٝاملهاْٚ ١ٝايٓفط ١ٝيًُطتفٝد ٜٔيف املؤضطات اخلري.١ٜ
) تكدز املؤضط ١اجملتٗدٚ ٜٔتعٌُ عً ٢حتفٝصِٖ ٚتهسميِٗ سٝح حتككت
.%

بٓطب١

) ال تٛي ٞاجلٗات اخلري ١ٜاٖتُاَاً نبرياً بايرباَر ايتدزٜبٚ ١ٝاهلادف ١املعصش٠
يًُٓ ٛاملٗين يًعاًَني حتككت بٓطب١

.%

) ععف تٛفري ايتٛصٝف ايٛظٝف ٞيًُٛظفني سٝح حتككت بٓطب.% . ١
ثاًْ ٝا  :اضتبٝإ زعا املطتفٝد اخلازد: ٞأضفست ايدزاض ١عٔ ايٓتا٥ر ايتاي: ١ٝ
) زأ ٟاملطتفٝد اخلازد ٞبإٔ تكد ِٜاخلدَات غري دٝدٚ ٠ناْت متجٌ ْطب١
.%
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(دراسة ميدانية)
) تعاْ ٞاجلٗات اخلري َٔ ١ٜغح يف َٛازدٖا..األَس اير ٟال ٜطاعدٖا عً٢
حتكٝل أٖدافٗا متجٌ

.%

) تدَْ ٞطت ٣ٛتَٗ ١٦ٝكس االْتظاز يًُطتفٝد ٜٔاخلازدٝني سٝح حتككت بٓطب١
.%
) تسْ ٣طب ١نبري َٔ ٠املطتفٝد ٜٔاخلازدٝني عدّ اٖتُاّ اجلٗات اخلري١ٜ
بآزاٚ ِٗ٥أصٛاتِٗ  ,األَس ايرٜ ٟتطًب حتطني أضايٝب أداٗ٥ا .
) عدّ تٛفس َٚال ١ُ٥املباْ ٞيًذٗات اخلري ١ٜاملدتًف , ١ضاِٖ يف حتذ ِٝدٚزٖا
ٚحتكٝل أٖدافٗا .
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التىصيبث والمقتزحبث :
) تبين َعاٜري ذات دٛد ٠عاي ١ٝباملؤضطات اخلري ١ٜيتشكٝل زعا املطتفٝد.
) حتدٜنند آيٝنن ١ذات دننٛد ٠يتشكٝننل زعننا املطننتفٝد ٚتٛسٝنندٖا بننني اجلٗننات اخلريٜنن ١عًنن٢
َطت ٣ٛاملًُه.١
) تننبين َػننسٚعاً ٚطٓٝناً ًٜننيب َطايننب ٚاستٝادننات املطننتفٝد ايننداخًٚ ٞزفننع نفا٤تنن٘ عًنن٢
َطت ٣ٛايٛطٔ.
) تٛسٝد اإلدنسا٤ات ٚاآليٝنات يف حتدٜند ف٦نات املطنتفٝدٚ ٜٔاستٝادناتِٗ ٚفنل َعناٜري ذات
دٛد ٠عاي.١ٝ
) خًل ٚظا٥ف إداز ١ٜيتشكٝل األَٔ ايٛظٝف ٞيًعاًَني ٚفل ضًِ دٜٛإ اخلدَ ١املدْ.١ٝ
) حتدٜد آي ١ٝذات دخٌ ثابت َٚطتُس يًُطتفٝد ٜٔاخلازدٝني َٔ اجلٗات اخلري.١ٜ
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أ .حممد مهتهى املعشي

جودة أداء اجلهات اخلريية وحتكيل إرضاء املستفيد
(دراسة ميدانية)

المزاجع والمصبدر:
) ايكسإٓ ايهسِٜ
) إداز ٠اجلٛد ٠ايػاًَ : ١صٓاع ١ايٓذاح يف ضبام ايتشدٜات  ,ساَد بٔ َاحل ايػُس. ٟ
ٖن .

َ ,هتب ١املًو فٗد ايٛطٓ ١ٝيًٓػس  ,ايسٜاض ,

) إداز ٠اجلٛد ٠ايػاًَ ١اإلتكإ يف ايفهس اإلضالَٚ ٞاملعاصس  ,عبدا يس ٔ اجلٜٛرب
 ,ايداز ايعسب ١ٝيًُٛضٛعات  ,ايسٜاض ,

,

ٖن .

) إداز ٠اجلٛد ٠ايػاًَ , ١ذلُد عبد ايٖٛاب ايعصا , ٟٚداز ايٝاشٚب, ٞعُإ  ,األزدٕ
,

,

ّ .

) أضظ َٚتطًبات اجلٛد ٠يف ايتعً : ِٝسطني بٔ ذلُد َعتل ٚ ,زق ١عٌُ َكدَ ١يف
ايًكا ٤ايطٓ ٟٛايسابع عػس يًذُع ١ٝايطعٛد ١ٜيًعً ّٛايرتبٚ ١ٜٛايٓفط( ١ٝدطنت) يف
ايفرتَٔ ٠

-

زبٝع آخس

ٖن  ,بسٜد. ٠

) اجلٛد ٠ايػاًَ ١يف ايعٌُ اخلري ٟاملطتفٝد أٚالً  :شبٔ بٔ عٝغ ١ايجبٝيت ٚ ,زق ١عٌُ
َكدَ٘ يف ايًكا ٤ايطٓ ٟٛايتاضع يًذٗات اخلري , ١ٜاملٓعكد يف ايفرتَٔ ٠
/ /

-

ٖن  ,ايػسق. ١ٝ

) تطبٝكات اجلٛد ٠يف اجلُعٝات اخلري : ١ٜعبد اهلل بٔ عجُإ اخلساش ٚ ,زق ١عٌُ
َكدَ ١يف ايًكا ٤ايطٓ ٟٛايتاضع يًذٗات اخلري, ١ٜيف ايفرتَٔ ٠

-

زبٝع األٍٚ

ٖن  ,ايػسق. ١ٝ
) تٛد ٘ٝاجلٛد ٠يف ايعٌُ اخلري : ٟعُاد عبد اهلل اجلريفاْٚ , ٞزق ١عٌُ َكدَ ١يف
ايًكا ٤ايطٓ ٟٛايتاضع يًذٗات اخلري , ١ٜيف ايفرتَٔ ٠

-

زبٝع أٍٚ

ٖن ,

املٓطك ١ايػسق.١ٝ
) ضٓٔ ايبٗٝك , ٞيف غعب اإلميإ :اإلَاّ ايبٗٝك, ٞاجلص ٤ايسابع  ,داز ايهتب
ايعًُ , ١ٝبريٚت ,

ٖن .
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) ايعالق ١املٓطك ١ٝبني دٛد ٠اخلدَ ١باإلدزاى ٚزعا املطتفٝدٚ :زق ١عٌُ َكدَ ١يًددَات
املضسف( , ١ٝدزاض ١حتً , )١ًٝٝاملضدز َٓ :تد ٣عً ّٛاجلٛد. ٠
ّ.

) يطإ ايعسب  :ابٔ املٓظٛز ,اجلص ٤ايجاْ ,ٞداز املعازف  ,ايكاٖس٠

) َعاٜري ٚآثاز حتكٝل اجلٛد ٠ايػاًَ ١يف املعاٖد ايعًُ ١ٝايكسآْ :١ٝإبساٖ ِٝبٔ

د

ايٓكٝجإٚ ,زق ١عٌُ َكدَ ١يف املًتك ٢ايعًُ ٞاأل ٍٚيًُعاٖد ايكسآْ , ١ٝاملٓعكد يف
ايفرتَٔ ٠

-

ذلسّ

ٖن  ,ظد.٠

) َعاٜري اجلٛد ٠يًعٌُ اخلري ٟاملتُٝص  :سطٔ بٔ زد ٙايكسغٚ , ٞزق ١عٌُ َكدَ٘ يف
ايًكا ٤ايطٓ ٟٛايتاضع يًذٗات اخلري , ١ٜاملٓعكد يف ايفرتَٔ ٠

/ /

-

ٖن

 ,ايػسق. ١ٝ
 )41املطننتفٝد يف اجلُعٝننات اخلريٜننٚ ١حتكٝننل اجلننٛدْ : ٠ننٛح حينن ٞايػننٗسٚ , ٟزقنن ١عُننٌ
َكدَ ١يف ايًكا ٤ايطٓ ٟٛايتاضع يًذٗات اخلري ,١ٜيف ايفرتَٔ ٠

-

زبٝع أٍٚ

ٖن  ,ايػسق.١ٝ
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