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 مقدمة
 

خد ذوي املستفيدين من خدماهتا ألابلتواصل مع التابعة ومراكزها ( إرادة) اخلاصة يف اجلبيل الصناعيةاجلمعية اخلريية لذوي االحتياجات هتتم 
رسم االسرتاتيجية املؤسسية يف  انيساعدسإن اإلجابة عن األسئلة بشفافية ومصداقية . خدماهتامرافقها و عن مستوى رضاهم وقياس آرائهم 

 .سيتم التعامل مع اإلجاابت بسرية اتمةمع العلم أنه ويف وضع اخلطط التنفيذية املناسبة على املستويني الفين واملايل لتحقيقها، للتحسني والنمو، 
 

 .شاكرين لكم حسن تعاونكم
 

  املشاركبياانت 

  :صلة القرابة ابملستفيد
عدد سنوات االستفادة من خدمات 

  :اجلمعية

 : حالة املريض
 متالزمة داون 
 التوحد 
 إعاقة ذهنية 

 :كيف يتم تغطية تكاليف االعالج

 على حساب أسرة املستفيد 
 للجبيل وينبععلى حساب اهليئة امللكية  
 على حساب الشركة الصناعية العاملة يف منطقة اجلبيل الصناعية 
 على حساب أحد املؤسسات اخلريية املاحنة 
 على حساب أحد اجلمعيات اخلريية 

ميكن ) ا  م التعامل معهيتال املراكز
 :(اختيار أكثر من إجابة

 رجال -مركز التأهيل 
 نساء -مركز التأهيل 
 متالزمة داون مركز 

اليت  م االستفادة  اخلدماتنوع 
ميكن اختيار أكثر من ) منها

 :(إجابة

 تربية خاصة 
 إرشاد أسري 
 عالج نطق وختاطب 
 أتهيل نفسي وحركي 
 عيعالج طبي 
 عالج وظيفي 
 التأهيل النفسي 
 األنشطة اخلارجية والداخلية 
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 :ما درجة رضاك عن مجيع اجلوانب التالية
 

 للجمعية ومرافقها احلالة القائمة .1
راٍض  األسئلة الرقم

 بشدة
غري راٍض  غري راضٍ  غري منحاز راضٍ 

 بشدة
لست مطلعاً 

 على ذلك
       موقع اجلمعية  .1.1
       أماكن وقوف سيارات املراجعني والزوار وقرهبا من املركز  .1.1
       اخلدميةجودة املباين التابعة للجمعية ومراكزها   .1.1
نظافة املرافق املخصصة لألسر وذوي االحتياجات   .1.1

 اخلاصة
      

       املساحات اخلدمية املتوفرة  .1.1
اللوائح اإلرشادية للزوار واملراجعني، ووضوح البطاقات   .1.1

التعريفية ابألماكن والكوادر العاملة مما يسهل الوصول 
 إىل األشخاص املعنيني

      

       إجنازات املركز  .1.1
       أتلقاهاالرسوم اليت أدفعها مقابل اخلدمات اليت   .1.1

 
 

 جودة اخلدمة .2

راٍض  األسئلة الرقم
 بشدة

غري راٍض  غري راضٍ  غري منحاز راضٍ 
 بشدة

لست مطلعاً 
 على ذلك

 اخلدمات التأهيلية والعالجية
       جودة خدمة اإلرشاد والتدريب األسري  .1.1
       جودة أنشطة التوعية اجملتمعية  .1.1
االحتياجات جودة خدمات تشخيص وتقييم حالة ذوي   .1.1

 اخلاصة
      

جودة التأهيل النفسي واالجتماعي لذوي االحتياجات   .1.1
       اخلاصة

       لذوي االحتياجات اخلاصة التأهيل الرتبويجودة   .1.1
       لذوي االحتياجات اخلاصة التأهيل املهينجودة   .1.1
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ذوي إدماج اجلهود واخلدمات اليت يقدمها املركز من أجل   .1.1
       يف اجملتمعاالحتياجات اخلاصة 

       جودة الربانمج النهاري املقدم من املركز  .1.1
       جودة الربانمج املسائي ملقدم من املركز  .1.2

       جودة خدمات التدخل املبكر  .1.12
مدى التقدم اإلجيايب يف حالة املريض منذ بداية عالجه   .1.11

 حىت اآلن
      

 اخلدمات املساندة
       اهلاتفيةجودة االستعالمات   .1.11
       جودة االستعالمات اإللكرتونية  .1.11
       ومنطقة االنتظار جودة مكتب االستقبال  .1.11
       اجلمعية أو أي من مراكزها سهولة أخذ املواعيد من قبل  .1.11
       سهولة تقدمي االقرتاحات والشكاوي  .1.11
       للمستفيديندقيقة وموثقة احتفاظ املركز بسجالت   .1.11

 
 احرتافية املوارد البشرية .3

راٍض  األسئلة الرقم
 بشدة

غري راٍض  غري راضٍ  منحازغري  راضٍ 
 بشدة

لست مطلعاً 
 على ذلك

       احرتافية مسؤويل خدمة العمالء  .1.1
       تعاون املوظفني مع أسر املستفيدين  .1.1
املستفيدين اهتمام الطاقم اإلداري بتلقي شكاوي أسر   .1.1

       وحلها

اهتمام الطاقم اإلداري بتلقي مقرتحات أسر املستفيدين   .1.1
       وتطبيقها

اهتمام الطاقم املختص بتلقي استفسارات أسر املستفيدين   .1.1
       وإجابتها

األخصائيات / احرتافية األخصائيني االجتماعيني  .1.1
       االجتماعيات

أخصائيات التدخل / احرتافية أخصائيي التدخل املبكر  .1.1
       املبكر



 الصناعيةاجلمعية اخلريية لذوي االحتياجات اخلاصة يف اجلبيل  -تقييم رضا أسر املرضى -استبيان 5من  5صفحة  

 

 

 

 

       معلمات التأهيل املهين/ احرتافية معلمي  .1.1
قدرة املسؤولني على تشخيص احلاالت وشرحها ووضع   .1.2

       اخلطط العالجية املناسبة

       كفاية أعداد العاملني داخل املركز مقابل أعداد احلاالت   .1.12
عند التعامل مع والراحة مان ثقة واألالشعور ابلمستوى   .1.11

       العاملني يف املركز

 
 الرضا العام .4

 الرقم
 األسئلة

راٍض 
 راضٍ  بشدة

غري 
 غري راضٍ  منحاز

غري راٍض 
 بشدة

لست مطلعاً 
 على ذلك

الرعاية اليت  الرضا العام عن حسب ما تقدم، مستوى  .1.1
 قدمها املركز خالل فرتة العالجي

      

 
 مالحظات عامة

 
 :املركزتحسني العمل يف ل كقرتاحاتما هي ا
   
   
   
   

 
 


