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نفتخر برضاهم

رضا املستفيدين عن املكيفات التي تم توزيعها
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أعضاء الجمعية العمومية
ا�دعوين � ورشة إدارة

التغي� للعودة نحو ا�زدهار
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ا�ستفيداتا�تطوع 

مبادرة مستقبل أفضل

نتائج قياس رضا ذوي 

ا�صلحة لعام ٢٠٢١م

٪٩٠٪٦٧ ٪٩٨

٨٦
نسبة رضا ذوي ا�صلحة



قياس رضا ورشة عمل
(إدارة التغي� للعودة نحو ا�زدهار)

ا�ق�احات
* أن يكون هناك ورش مستمرة للمشاركة � تطوير أداء اكتفاء.

* مدير الورشة بحاجة إ� معرفة نقاط القوة � الجمعية.

* الورشة بحاجة إ� محاور أك� تفصي� ونقاش وحوار أطول ومشاركة من بعض ا�تخصص� 

وا�عني�.

* توضيح الهدف من الورشة بشكل أفضل.

̈خر مع مجموعات مختلفة مثل ا�مول�، الجهات * استمرار مثل هذه اللقاءات من وقت 

 الحكومية، الجمعيات الخ�ية ...

́اح مهام ل±عضاء لتحفيز ا¯نت®ء والنشاط. * اق

* ا¯¹اع � تطبيق التوصيات.

مدى استفادتك من هذه الورشة

٪٦٠
مدى إ�ام مديري الجلسات بأهداف الورشة

٪٧٠
مدى تحقيق الورشة ل±هداف ا�رجوة منها

٪٦٠
مدى Âتع مديري الجلسات بالقدرة 

عÃ توصيل ا�علومات

٪٧٠

مدى قدرة مديري الجلسات عÃ إدارة

الحوار أثناء الورشة

٪٧٠
مدى مناسبة ا�كان الذي

أقيمت به الورشة

٪٩٠
مدى مناسبة اليوم والوقت الذي

عقدت فيه الورشة

٪٧٠
مدى رضاك عن أداء منظمي 

الورشة

٪٩٠

من ادعوين راض�  بوجه 

عام عن ورشة العمل
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قياس رضا ا�تطوع� 
(مبادرة مستقبل أفضل)

تجربة ا�تطوعات � العمل
* تجربة جميلة.

* كَو� �وذج حي للحا�ات أتقدم بالشكر للجمعية ع� اهت مها بالفتيات ومساعدتهن �ك ل تعليمهن وأع� 

عن سعاد� با�شاركة.

* من أروع التجارب التطوعية وأرقى التعامل ا¤خ¢قي وا�ح¡ام، نشكر جهودكم ونتمنى لكم التوفيق والسداد.

* جيدة جداً شكراً لكن.

* رائعة سأكررها بإذن هللا.

* رائع� ومنظم� ومح¡م� جداً ومقدرين للوقت.

التعريف بالجمعية ووحدة التطوع 

والعامل� بها بشكل كا³

٪١٠٠
تم التعامل معي من قبل ا�دارة والعامل� 

بكل اح¡ام وتقدير وشفافية وعدالة

٪١٠٠
¸ح مهامي التطوعية 

بشكل وا³ وواضح

٪١٠٠
إسناد ا�هام « وفق نطاق مهامي

³ الفرصة التطوعية

٪١٠٠

تزويدي بتغذية راجعة ¤دا¾

بكل شفافية ووضوح

٪٨٣
تقديم الدعم با�وارد وا¤دوات ال¢زمة

¤داء الفرصة التطوعية

٪١٠٠
تقديم الدعم وا�ساندة ¤داء

الفرصة التطوعية بأفضل وجه

٪١٠٠
̧اف وفق ما تم ا�تفاق عليه، والتجاوب  ا�

³ ا�جابة ع� استفسارا�

٪١٠٠

من ا�تطوع� راضون بوجه

عام عن الفرصة التطوعية

سأكرر تجربتي التطوعية ³

فرص أخرى مع اكتفاء

٪١٠٠
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قياس رضا ا�ستفيدات
(مبادرة مستقبل أفضل)

أراء ا�ستفيدات
* وضع خطط �ساعدة ا�� ا�حتاجة.

* �ت ا�ستفادة من حيث معرفة كيفية العودة �قاعد الدراسة وأخذ الكتب ا�درسية.

* �ت ا�ستفادة من اللقاء معنوياً.

* تكرار اللقاء التوعوي.

تعامل واستقبال منظم� اللقاء

٪٩٢
جودة تنظيم اللقاء

٪٩٢
مدى مناسبة محاور اللقاء �حتياجاتكم

٪٨٣
مدى مناسبة مكان وزمان اللقاء

٪٩٢

ا§رشاد والتوجيه ومتابعة إجراءات 

التسجيل ¨ ا�دارس

٪٨٠
تجاوب مسؤول ا�بادرة مع

ا�ستفسارات

٪٩٠
مدى استفادتكم من هذه ا�بادرة

٪٩٠
مدى حرص مسؤول ا�بادرة

عن تلمس احتياجاتكم

٪٨٥

من ا�ستفيدات راضيات 

بوجه عام عن ا�بادرة
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مدى رضاكم عن أداء القا�³ 

ع´ ا�بادرة

٪١٠٠
مدى سهولة ا�نض·م للمبادرة

٪٩٥
مدى وضوح أهداف ا�بادرة

٪٩٥



قياس رضا أعضاء الجمعية العمومية لعام ٢٠٢١م

سهولة التواصل باملسؤول عن إدارة أعضاء 

الجمعية العمومية

٪٠٪١١٪٨٩

تزويدكم بتقارير إنجازات الجمعية دورياً

(الربعية والسنوية)

٪٠٪٥٪٩٥

إجراءات انعقاد اجت�ع الجمعية

العمومية السابقة

٪٠٪٢٧٪٧٣

سهولة إجراءات تسديد رسوم العضوية

٪٠٪٠٪١٠٠



مدى الرضا عن وسائل

التواصل املتاحة

٪٧٥
رسعة التجاوب والرد

عىل االستفسارات

٪٩٠
الرضا عن مستوى العامل�

وتعاونهم

٪٩٥
تعاون ضابط االتصال

املعتمد يف االتفاقية

٪٨٥

الرضا عن جودة

الخدمة املقدمة

٪٩٠
مدى تلبية الخدمة

لالحتياج

٪٨٥
انجاز الخدمة يف

الوقت املحدد

٪٨٠
احرتافية فريق العمل

٪٧٥

العمالء

مجموع نسبة رضا العمالء
٪٨٤
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