
 

 

 
 
  
%( وتفسري هذا االخنفاض انتقال عدد من املشاركني من اجلانب االجيايب إىل اجلانب احملايد 64( كان )1437)معدل رضا العاملني العام املاضي  -

 وليس إىل اجلانب السليب.
 .موظفي وموظفات اجلمعية %( من امجايل عدد55مشارك بنسبة ) 153عدد املشاركني  -
 %(.20االناث )نسبة %( و 80) نسبة الذكور  -

 
   

 
39% %12  سنوات فأكثر 10   دراسات عليا 
23% %65 سنوات 5-10   جامعي 
 ثانوي %20 سنوات 3-5 16%
 غري ذلك %3 سنوات فأقل 3 22%

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
   

11% %16  أوافق بشدة   أوافق بشدة 
24% %28 أوافق   أوافق 
 حمايد %26 حمايد 23%
 ال أوافق %15 ال أوافق 27%
 ال أوافق بشدة %16 ال أوافق بشدة 17%

 
  

 ة التعاقد السنوي سببت وتسبب شعوروهي توصية من العام املاضي وتكمن أمهيتها يف أن آليالتعاقد بأكثر من سنة مع املوظفني املتميزين واملستحقني لذلك خصوصا  -
 بعدم االمان واالستقرار يف بيئة العمل لدى كل املوظفني أو أغلبهم.

السيما يف غياب نظام للحوافز  أيضا للموظفنيأيضا توصية متكررة وهي العالوة السنوية اليت تعترب سبب كبري ومؤثر لالستقرار واالستمرار واالستقطاب بل واالستبقاء  -
ملنشآت ومنظمات القطاع والذي جيب على األقل تقدمي مبادرات بديلة ومناسبة حلوافز معنوية على األقل يف ظل الظروف املالية املتعثرة اليت اصابت وتصيب عموم ا

 اخلريي خصوصا.
 صل املفاجئ أو التلميح والتصريح بأساليب قد ال تكون مناسبة للموظف أو مزعجة لبقية املوظفني.والف خاطئة تتعلق باإلعفاءممارسات التأكد من عدم وجود   -
 االهتمام بالتدريب التخصصي خصوصا وبطرح برامج تدريبية وفق االحتياجات التدريبية واملهارية للموظفني. -
اليت تقدم يف القسم الرجايل على القسم النسائي إذ يتضح غياب تقييم األداء أن يتم تطبيق مجيع املمارسات املتميزة والربامج املميزة  على األكثر هـ1439نقرتح يف عام  -

 وضعف برامج التدريب وحنوه من املمارسات اليت جيب أن تكون شاملة ومتنوعة.
 من املوظفني%( 30ويوجد نسبة )هنا من أعظم احلوافز والدوافع للعمل والبذل يف اجلمعية جيب تعزيز مفهوم وقضية خدمة كتاب اهلل يف أذهان املوظفني حيث أ -

 ذكروا أن ذلك دافع هلم مهم ومؤثر يف العمل.واملوظفات الذين 



 

 

  
 

 
 
 
 
 

8% %39  أوافق بشدة   أوافق بشدة 
35% %39 أوافق   أوافق 
 حمايد %14 حمايد 33%
 ال أوافق %5 ال أوافق 18%
 ال أوافق بشدة %3 ال أوافق بشدة 7%
 

  
%( إال أن هذا 40-60من ) ونسبة الرضا عن األسلوب القيادة %(78-84بني السنة املاضية واحلالية من ) بني الرئيس واملرؤوس العالقة اإلجيابيةنسبة مؤشر  اخنفض -

على أثر العالقة  اتاملوظفو  نياملوظفمن  %( على االقل33) احناز حنو اجلانب احملايد ال السليب وهذا يعطي داللة على عدم أو قلة وجود شواهد كافية لدى االخنفاض
 مبمارسات إجيابية مناسبة.وأيضا أسلوب القيادة جيدر بالقيادات احلصيفة استدراك مثل هذا األمر وحماولة اثراء العالقة ولذا  رؤسائهم ورئيساهتماإلجيابية بينه وبني 

 وهذا يعين الرتكيز من القيادات%( 30إىل )يتأكد هذا األمر بشدة لدى قيادات القسم النسائي حيث ارتفعت نسبة عدم وجود أو وضوح مفهوم العمل بروح الفريق  -
 النسائية. هذا املفهوم ومن التدريب والتطوير عموما على مراعاة ذلك يف خطة االحتياجات التدريبية النسائية خصوصا على تنمية وتغذية

تعكس أجواء من التفاهم والتناغم  ما زلنا نوصي مبا أوصينا به يف التقرير السابق بإجياد حوافز مناسبة للقيادات للممارسات القيادية املتميزة والفعالة والبناءة واليت -
إجيابية ممكنة يف طبيعة العالقة بني الرؤساء واملرؤوسني. وهذا وال والتجانس بني وحدات العمل املختلفة على أن يتم بث ونشر هذه املمارسات وتعميمها لتحقيق أعلى 

 لعقبات.شك سيؤثر يف ثقافة املنظمة بشكل إجيايب ويعزز التعامل والتعاطي اإلجيايب أيضا يف تطبيق وتنفيذ املهام واالعمال وموجهة التحديات وا
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10% %3  أوافق بشدة   أوافق بشدة 
45% %11 أوافق   أوافق 
 حمايد %20 حمايد 23%
 ال أوافق %33 ال أوافق 15%
 ال أوافق بشدة %34 ال أوافق بشدة 7%
 

 
  

جد أثر لدى متت التوصية سابقا بأمهية تقييم جتربة اجلمعية لنظام هاي لتقييم الوظائف ولكن ال يوجد أي شواهد واضحة تدل على تطبيق ذلك كما ال يو  -
 املستفيد عن هذا النظام.

عمال املسندة على كل وحدة عمل وكل موظف دراسة وقياس توزيع العبء الوظيفي أيضا كان من التوصيات املهمة جدا واليت تعكس مدى ودرجة املهام واال -
 ألنه من الطبيعي أن يكون احلافز لدى البعض قلة أو ضعف االعمال واملهام املوكلة له إجنازها إما كماً أو كيفاً أو وقتاً.وموظفة 

م معرفة املوظف أو املوظفة بالصالحيات املمنوحة ربط النسيب بينهما، فعدعن أمهية الصالحيات واملسؤوليات وال تطبيقي من املهم التثقيف بشكل علمي وعملي -
. كما أن عدم منح الصالحيات أصال أو عدم الربط ببينها %( العام احلايل55%( العام املاضي إىل )70من ) له قد تكون سبب رئيسي يف اخنفاض نسبة الرضا

 وبني املسؤوليات مشكلة تقع على عاتق املسؤولني والقيادات يف املنشأة.
يف كال ال مناص منه وجيب تطبيقه بالذات على اإلدارات يف املسار التعليمي والدعم املؤسسي بشكل خاص نرى أن ووجود نظام للحوافز املعنوية على األقل أمر  -

كما نوصي بأن يتم إعادة النظر يف   %(.67-57)بيم العام املاضي واحلايل من القسمني الرجايل والنسائي حيث ارتفعت نسبة عدم الرضا يف هذا العنصر 
 التغيريات السنوية لنظام حوافز املسار التسويقي ألن ذلك سبب واضح يف اخنفاض نسبة الرضا.



 

 

  
 
 
 
 

9% %20  أوافق بشدة   أوافق بشدة 
29% %45 أوافق   أوافق 
 حمايد %22 حمايد 32%
 ال أوافق %6 ال أوافق 18%
 ال أوافق بشدة %8 ال أوافق بشدة 12%

 
  

%( نسبة غري قليلة كما أن نفس النسبة تقريبا 30من عدالتها وشفافيتها وحوكمتها ألن نسبة ) والتأكدجيب مراجعة آلية تطبيق السياسات واالجراءات   -
 .على املدى البعيد وأثر غري جيدحمايدة أي أهنا مل تشاهد أو تالمس واقعا يفيد بذلك وهذا له داللة 

قنوات التواصل وزيادة كفاءة فعاليتها هي األدلة االرشادية لكل قناة قنوات التواصل مثل و حتسني بيئة العمل همن أوضح وأسهل احللول املقرتحة لتحسني  -
املوظف واملوظفة حىت يستطيع التعامل بشكل أشرع وأفضل  الربيد االلكرتوين والربامج التقنية وقد تكون هذه األدلة عبارة عن حلقات تثقيفية أسبوعية يزود هبا

 مع هذه القنوات.
وابتكار ما هو أنسب  نعتقد أننا يف حاجة يف هذ احملور حتديدا التأكيد على مشول القسم النسائي الكافة اخلدمات والتسهيالت املتوفرة لدى القسم الرجايل بل -

 وأفضل لطبيعة بيئة العمل النسائية.



 

 

 


