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 مقدمة  : 

  وتتخذه املؤسس ي العمل تنتهج منظمة أي تحتاج
 
 الوظيفية ومسمياتها الوظيفي ترابطها تحديد إلى نبراسا

 . ذلك في رغبت أو  إليها، املنتسبون  وكثر  أرجاؤها توسعت متى خاصة ماسة حاجة موظفيها ومهام

  كان سواء معهم يعمل بمن ارتباطاته ومستوى  به يقوم وما عمله حدود موظف كل يعرف به إذ
 
 – لهم تابعا

 
 
 . له تابعين أو  -إداريا

 واملبني به املرتبط الوظيفي والتوصيف التنظيمي للهيكل العام التصور  وضع في منهجيتنا اعتمدت وقد

 :  أهمها البيانات، جمع في أسلوب من أكثر  على عليه

 .القادمة للفترة املعتمدة االستراتيجية واملؤشرات باألهداف اإلدارية املنظومة ربط .1

 األوضاع ومناقشة لدراسة ومنسوبيه باإلحساء األسرية التنمية جمعية إدارة مع عمل ورش إدارة .2

 التوجهات واستشراف املتكررة، اليومية املمارسات مجموعة تحليل خالل من للجمعية الحالية

افرة املوجهة االستراتيجيات وتحليل املستقبلية،  .   للجمعية العامة واألهداف ورسالة رؤية في املتو

 مالحظاتهم واستشفاف نظرهم وجهة على  الجمعية ومستشار  التطوع مدير  مع مقابالت إجراء .3

 تحقيقه املطلوب للمستوى  ومسمياتها ووظائفها التطوع إدارة هيكلة خدمة مستوى  حول  وتصوراتهم

 .  وتبسيطها العمليات سهولة مراعاة مع ، اإلدارة من املرجوة لألهداف

 

  ... املوفق وهللا



 

 

 

 للجمعية األساسيةالبيانات 

باسم مركز التنمية  ه1426 تأسست عامغير ربحية  منظمة، هي جمعية التنمية األسرية باألحساء )أسرية(

هـ صدر القرار الوزاري بانشاء جمعية التنمية األسرية  1438/  05/  17األسرية التابع لجمعية البر وفي 

 و  ،  849بترخيص رقم 
 
السعادة األسرية، والسكن النفس ي بين الزوجين، والتربية القويمة لألجيال تحقيق بعنى ت

 ونهدف إلى:، وبّر الوالدين ، وتوثيق الصلة بين األرحام وإصالح ذات بينهم .

 رفع الوعي األسري والتربوي. .1

املساهمة في البناء املتكامل لألسرة  .2

 املستقرة.

املساهمة في معالجة املشكالت األسرية  .3

 ية.والتربو 

 املساهمة في رفع الكفايات املهنية لألسرة. .4

 تأهيل مرشدين متخصصين. .5

تحقيق رضا أصحاب املصلحة عن  .6

 الجمعية

 تطبيق معايير التميز املؤسس ي .7

 حوسبة العمليات واإلنتاج. .8

 التأهيل التخصص ي للعاملين واملتطوعين. .9

بيئة عمل محفزة للعاملين  بناء .10

 واملتطوعين.

 التحسين املستمر للعمليات . .11

 تحقيق االستدامة املالية. .12

 زيادة املوارد املالية. .13

 تحسين الصورة الذهنية  .14

 

  

التي تهم جميع أفراد األسرة، كاالستشارات واإلصالح والتدريب والتوعية خدمات كافة المن خالل تقديم 

 وغيرها.

  



 

 

 

 منطلقات ودافع الجمعية في اشراك املتطوعين 

وال يمكن أن نحقق أهدافنا وأدوارنا الرئيسية إال من خالل إشراك فعال للمتطوعين حيث نؤمن أن التطوع 

واملتطوع، وتعود بالنفع على كال الطرفين، ولذا فإن منطلقاتنا إلشراك املتطوعين  جمعيةعملية تبادلية بين ال

 :ترتكز على

 مضاعفة القدرة على زيادة اإلنتاج. .1

 .تعزيز املواطنة الفاعلة وتفعيل إشراك املتطوعين .2

 للوصول إلى مليون متطوع. 2030املساهمة في تحقيق رؤية الوطن  .3

 املساهمة في نشر ثقافة االستقرار األسري في املجتمع واملتمثل في شعار الجمعية )معا لحياة أسعد(. .4

قات املتخصصة في املجاالت األسرية املختلفة للمساهمة في تحقيق تمكين أصحاب الخبرات والطا .5

 مستهدفات الجمعية.

 

 رؤية الجمعية حول التطوع 

متطوع في كافة  2000من خالل جذب  فاعلة في تحقيق إشراك مستدام للمتطوعين جمعيةلـ "أن نكون  نلتزم

 م  2022املجاالت بنهاية عام 

  



 

 

 

 آلية إشراك املتطوعين:

 لتحقيق هذه الرؤية 
ً
تولي أهمية كبيرة إلشراك جمعيتنا فإن وبناء على منطلقاتنا في إشراك املتطوعين، وسعيا

املتطوعين، وتفتح  املتطوعين، وتخصص لذلك موارد بشرية مؤهلة لتحقيق هذه الرؤية وتلبية طموحات

 :أبوابها لجميع الراغبين في التطوع عبر قنوات التواصل الرسمية

 بوابة العمل التطوعي التابع لوزارة املوارد البشرية. حساب الجمعية عبر .1

 موقع جمعية التنمية األسرية عبر الشبكة العنكبوتية. .2

  حسابات الجمعية في مواقع التواصل االجتماعي املختلفة. .3

 الشراكات مع الجهات  .4

 الزيارات والجوالت امليدانية لنشر ثقافة التطوع  .5

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                                                                                  

 عبدهللا بن صالح السهيل   

 

 


