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عيةالصنابالجبيلالخاصةاالحتياجاتلذويالخيريةالجمعية

(إرادة)
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ياجاتاالحتلذويالخيريةبالجمعيةالموظفين:السادسةالفئة
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:المصلحةذويتعريف

جبيلبالالخاصةاالحتياجاتلذويالخيريةبالجمعيةعالقةتربطهمالذيناألشخاصهم

خدماتمنالمستفيدونبأنهمالمنهجيةهذهفيتحديدهموتم،(إرادة)الصناعية

سمجلوأعضاءالعموميةالجمعيةوأعضاءالجمعية،يدعمونالذينوالمانحونالجمعية،

.بالجمعيةوالمتطوعونوالعاملوناإلدارة،

:المصلحةذويرضاقياسمنهجيةتعريف

وتشملحة،المصلذويرضاقياسفيالمتبعةالتفصيليةواإلجراءاتالخطواتبهاُيقصد

نطاقوتحديداستخدامها،منوالهدفوتعريفهاالقياسأداةتحديدالخطواتتلك

.ذهاتنفيلدوريةالزمنيةوالفترةتطبيقهاوإجراءاتتطبيقهامنوالمسؤولعملها

:القياسأداة

واتخطخاللمنالمصلحةذويرضاقياسبواسطتهايتمالتيالوسيلةبهاُيقصد

يةالشخصوالمقابلةااللكترونياالستبيانالوسائلتلكومنلها،ومخططمنظمة

.وغيرهاالهاتفيواالتصال

:العملنطاق

واتأدتصميمتمحيثالقياس،أداةاستخدامفيهايتمالتيالبرامجهوالعملنطاق

التيةالخدمنوعحسبالمستفيدينفئاتمنفئةولكلبرنامجلكلمناسبةقياس

.نفسهالمستفيدطبيعةحسبوكذلكالمستفيدهذايتلقاها

:التطبيقإجراءات

.القياسعمليةلتطبيقبهاالقياميتمالتيللخطواتوصفهي

:دورية التنفيذ

.ُيقصد بها عدد مرات تطبيق أداة القياس خالل فترة محددة
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أولياء أمور المستفيدين: الفئة األولى

:القياسأدوات

قبلمنذهاتنفييتمورقيةاستبياناتخاللمنالرضاقياسيتم:الورقياالستبيان-1

.االجتماعييناالخصائيين

رسائلعبرسلترإلكترونيةاستبياناتخاللمنالرضاقياسيتم:االلكترونياالستبيان-2

SMSالمستفيدينأمورأولياءإلى

أولياءمنةعشوائيلعينةالهاتفيالتواصلخاللمنالرضاقياسيتم:الهاتفياالتصال-3

.المستفيدينأمور

:القياسعينةحجم

المستفيدينأمورأولياءجميع:االلكترونياالستبيان-1

المستفيدينأمورأولياءجميع:الورقياالستبيان-2

.أمورأولياء10:الهاتفياالتصال-3

:القياسأدواتكتلة

%60:االلكترونياالستبيان-1

%20:الورقياالستبيان-2

%20:الهاتفياالتصال-3

:العملنطاق

الخاصةاجاتاالحتيلذويالخيريةالجمعيةفيوالتربويةالتأهيليةوالبرامجالخدماتجميع

(إرادة)الصناعيةبالجبيل

:الرضاقياسأدواتتطبيقإجراءات

.العملنطاقمتطلباتوفقالقياسأدواتإعداد-1

.اسيدرالفصلنهايةفيالمستفيدينأمورأولياءعلىالورقياالستبيانتوزيع-2
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فيالمستفيدينأمورأولياءهواتفعلىSMSرسائلعبرااللكترونياالستبيانإرسال-3

.الدراسيالفصلنهاية

لقياسهممعهاتفيةاتصاالتوإجراءالمستفيدين،أمورأولياءمنعشوائيةعينةاختيار-4

.الرضا

.المستفيدينأمورأولياءقبلمنتعبئتهابعداالستبياناتجمع-5

.إكسلبرنامجعلىاآلليالحاسبعلىاالستبياناتبياناتإدخاليتم-6

.البياناتإدخالإكمالبعدالنتائجاستخراجيتم-7

.يةالمئووالنسبالبيانيةبالرسومموضحا  للمستفيدينالرضاقياسيتم-8

.المستفيدينرضاقياسحولنهائيةتقريرإعداديتم-9

.العامالمديرإلىالمستفيدينرضالقياسالنهائيالتقريرإرسال-10

:التنفيذدورية

.الدراسيالفصلنهايةفيالمستفيدينرضاقياستنفيذيتم

(االستبيان االلكتروني: )نماذج العمل

مقدمة

مستفيدين من ومراكزها التابعة بالتواصل مع ذوي ال( إرادة)تهتم الجمعية الخيرية لذوي االحتياجات الخاصة في الجبيل الصناعية 
اعدنا في إن اإلجابة عن األسئلة بشفافية ومصداقية سيس. خدماتها ألخد آرائهم وقياس رضاهم عن مستوى مرافقها وخدماتها

ني واإلداري رسم االستراتيجية المؤسسية للتحسين والنمو، وفي وضع الخطط التنفيذية المناسبة على المستويين الف
.بسرية تامةلتحقيقها، مع العلم أنه سيتم التعامل مع اإلجابات 

.  شاكرين لكم حسن تعاونكم

(المقصود بمصطلح المستفيد هو ابنكم أو بنتكم الملتحق أو الملتحقة بالجمعية ) 

العامةالبيانات

يدصلة القرابة بالمستف:اسم المستفيد

      االب

     االم

أخرى     .........................:

نمائية أخرىاضطراباتإعاقة عقلية    اضطراب طيف التوحد   متالزمة داون   :  حالة المستفيد

معفىمؤمن من الشركات   على نفقة األسرة     :عالجكيف يتم تغطية تكاليف ال

المركز الذي يقدم الخدمات 

للمستفيد
رجال                -مركز التأهيلنساء           -مركز التأهيلمركز متالزمة داون

ادة نوع الخدمات التي تم االستف

(:ةيمكن اختيار أكثر من إجاب)منها 

      تربية خاصة      إرشاد أسري    عالج نطق وتخاطبتأهيل نفسي وحركي

    عالج طبيعي     عالج وظيفي         التأهيل النفسي     تأهيل مهني

              األنشطة الخارجية والداخليةخدمات التغذية و التمريض
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راضي البندالرقم

بشدة

غير راضي غير راضيراضي

بشدة

لم أتلقى هذه

الخدمة

البيئة التأهيلية

ميةالخدومراكزهاللجمعيةالتابعةالمبانيجودة1

2
االحتياجاتذويلالمخصصةالمرافقنظافة

الخاصة

3
ليسهمماوالمراجعينللزواراإلرشاديةاللوائح

المعنييناألشخاصإلىالوصول

4
حةجائلمواجهةاالحترازيةباإلجراءاتالمركزالتزام

.كورونا

الخدمات التأهيلية والعالجية المقدمة للمستفيد

5
التقييمخدمةعناألمروليرضامستوى

.النفسيالتأهيلووالتشخيص

7
رالمبكالتدخلخدمةعناألمروليرضامستوى

.الخاصةوالتربية

8
النطقخدمةعناألمروليرضامستوى

.والتخاطب

يالطبيعالعالجخدمةعناألمروليرضامستوى8

9
العالجخدمةعناألمروليرضامستوى

.الوظيفي

10
النفسالتأهيلخدمةعناألمروليرضامستوى

.حركي

11
يالمهنالتأهيلخدمةعناألمروليرضامستوى

.

12
األسرياالرشادخدمةعناألمروليرضامستوى

.

13
التغذيةخدماتعناألمروليرضامستوى

.والتمريض
كفاءة االخصائيين والعاملين

14
التأهيليةالخطةعناألمروليرضامستوى

.للمستفيدالفردية

15
العالجيةاألهدافعناألمروليرضامستوى

.المستفيدعلىالمحققةوالتأهيلية

16
تطوروتقدمعناألمروليرضامستوى

.المستفيد

17
يفاألخصائيكفاءةعناألمروليرضامستوى

.التأهيلوالتدريب

18
وتواصلتفاعلعناألمروليرضامستوى

.المستفيديخصفيمااألخصائي

19

األخصائيالتزامعناألمروليرضامستوى

أوقاتوالفرديةللجلساتالمحددةبالمواعيد

.للمستفيدالتدريب

20
حاتمقتروشكاويبتلقياإلداريالطاقماهتمام

معهاوالتعاملالمستفيدينأسر

5



21
ئياتاألخصا/االجتماعييناألخصائييناحترافية

االجتماعيات

الرضا العام

22
والبرامجالخدماتعنالعامالرضامستوى

الجمعيةمراكزفيالتأهيلية

مالحظات عامة

:ما هي اقتراحاتك لتحسين العمل في الجمعية

•

•

•

•

(الورقياالستبيان):العملنماذج

المركز/ القسم اسم الحالة  

البرنامجتاريخ الوالدة  

العنوان وأرقام الهواتفالعمر

تاريخ االجتماع  التشخيص

تقييم مستوى مشاركة  األسرة في متابعة أهداف الخطة السنوية  

ضعيفمقبولجيدجيد جداممتاز

تقييم مستوى رضى االسرة عن تحقيق األهداف المصاغة  

ضعيفمقبولجيدجيد جداممتاز

مالحظات األسرة وتوقيعها
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االستبيان الهاتفي: نماذج العمل

بيانات المشارك

يدصلة القرابة بالمستف:اسم المستفيد

      االب

     االم

أخرى     .........................:

نمائية أخرىاضطراباتإعاقة عقلية    اضطراب طيف التوحد   متالزمة داون   :  حالة المستفيد

معفىمؤمن من الشركات   على نفقة األسرة     :عالجكيف يتم تغطية تكاليف ال

المركز الذي يقدم الخدمات 

للمستفيد
رجال                -مركز التأهيلنساء           -مركز التأهيلمركز متالزمة داون

ادة نوع الخدمات التي تم االستف

(:ةيمكن اختيار أكثر من إجاب)منها 

      تربية خاصة      إرشاد أسري    عالج نطق وتخاطبتأهيل نفسي وحركي

    عالج طبيعي     عالج وظيفي         التأهيل النفسي     تأهيل مهني

              األنشطة الخارجية والداخليةخدمات التغذية و التمريض

راضي البندالرقم

بشدة

غير راضي غير راضيراضي

بشدة

لم أتلقى هذه 

الخدمة

البيئة التأهيلية

1
نظافة المرافق المخصصة لألسر وذوي االحتياجات

الخاصة

2
االرسوم التي أدفعها مقابل الخدمات التي أتلقاه

3
التزام المركز باإلجراءات االحترازية لمواجهة جائحة 

.كورونا

الخدمات التأهيلية والعالجية المقدمة للمستفيد

4
خيص مستوى رضا ولي األمر عن خدمة التقييم و التش

.و التأهيل النفسي

5
مستوى رضا ولي األمر عن خدمة التدخل المبكر و 

.التربية الخاصة 

6
.مستوى رضا ولي األمر عن خدمة النطق و التخاطب

7
.مستوى رضا ولي األمر عن خدمة العالج الطبيعي 

8
.مستوى رضا ولي األمر عن خدمة العالج الوظيفي

9
مستوى رضا ولي األمر عن خدمة التأهيل النفس 

.حركي

10
.مستوى رضا ولي األمر عن خدمة التأهيل المهني 

11
.مستوى رضا ولي األمر عن خدمة االرشاد األسري 

12
مستوى رضا ولي األمر عن خدمات التغذية و 

.التمريض

كفاءة االخصائيين والعاملين

13
ية مستوى رضا ولي األمر عن الخطة التأهيلية الفرد

.للمستفيد

.يد مستوى رضا ولي األمر عن تقدم و تطور المستف14

15
مستوى رضا ولي األمر عن كفاءة األخصائي في 

.التدريب و التأهيل

الرضا العام

16
ة مستوى الرضا العام عن الخدمات والبرامج التأهيلي

في مراكز الجمعية
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المستفيدين من البرامج المجتمعية والفعاليات: الفئة الثانية

:القياسأدوات

المنصةرعبإلكترونيةاستبياناتخاللمنالرضاقياسيتم:االلكترونياالستبيان-1

.البرامجاوللفعاليةااللكتروني

:القياسعينةحجم

المستفيدين،جميع:االلكترونياالستبيان-1

:القياسأدواتكتلة

%100:االلكترونياالستبيان-1

:العملنطاق

.المجتمعيةوالفعالياتالبرامججميع

:الرضاقياسأدواتتطبيقإجراءات

.العملنطاقمتطلباتوفقالقياسأدواتإعداد-1

شهادةىعلبالحصولواقترانهالمستفيدينقبلمنااللكترونياالستبيانتعبئة-2

.والفعالياتالبرامجفيالحضور

.الرضالقياسمعهمهاتفيةاتصاالتوإجراءالمستفيدين،منعشوائيةعينةاختيار-3

.المستفيدينقبلمنتعبئتهابعداالستبياناتجمع-4

.إكسلبرنامجعلىاآلليالحاسبعلىاالستبياناتبياناتإدخاليتم-5

.البياناتإدخالإكمالبعدالنتائجاستخراجيتم-6

.يةالمئووالنسبالبيانيةبالرسومموضحا  للمستفيدينالرضاقياسيتم-7

.المستفيدينرضاقياسحولنهائيةتقريرإعداديتم-8

.العامالمديرإلىالمستفيدينرضالقياسالنهائيالتقريرإرسال-9
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:دورية التنفيذ

.يتم تنفيذ قياس رضا المستفيدين لكل ربع سنة ميالدية

االستبيان االلكتروني: نماذج العمل

:الجنس:اسم المستفيد
      ذكر

     انثى

:البريد االلكتروني:رقم الجوال

ما مدى رضاك عن وضوح أهداف 

البرنامج 
     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ما مدى رضاك عن موعد تنفيذ 

البرنامج
     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ما مدى رضاك عن ألية التسجيل

والمشاركة في البرنامج
     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ما مدى رضاك عن استقبال 

وتعاون القائمين على البرنامج
     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ما هي مقترحاتك للتحسين 

مستقبال  

*

*

*
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جات زوار مراكز التأهيل بالجمعية الخيرية لذوي االحتيا: الفئة الثالثة

(إرادة)الخاصة بالجبيل الصناعية 

:القياسأدوات

لمراكزرئيسيةالالمداخلفي(باركود)إلكترونيترميزتوفيريتم:االلكترونياالستبيان-1

عناهمرضمدىوتقييمالذكيةاألجهزةعبرالباركودمسحمنالزواريتمكنحيثالتأهيل،

.المراكز

:القياسعينةحجم

الزوار،جميع:االلكترونياالستبيان-1

:القياسأدواتكتلة

%100:االلكترونياالستبيان.1

:العملنطاق

(ادةإر)الصناعيةبالجبيلالخاصةاالحتياجاتلذويالخيريةبالجمعيةالتأهيلمراكز

:الرضاقياسأدواتتطبيقإجراءات

المداخلفيالذكيةاألجهزةبواسطةللمسحباركودتحمللوحاتتوفيريتم.1

.التأهيلبمراكزالرئيسية

.إكسلبرنامجعلىاآلليالحاسبعلىاالستبياناتبياناتإدخاليتم.2

.البياناتإدخالإكمالبعدالنتائجاستخراجيتم.3

.المئويةوالنسبالبيانيةبالرسومموضحا  الزوارالرضاقياسيتم.4

.الزواررضاقياسحولنهائيةتقريرإعداديتم.5

.العامالمديرإلىالزواررضالقياسالنهائيالتقريرإرسال.6

:التنفيذدورية

.شهركلبنهايةالزواررضاقياستنفيذيتم
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االستبيان االلكتروني: نماذج العمل

:المركز:اسم الزائر

 رجال    -مركز التأهيل

 نساء–مركز التأهيل

مركز متالزمة داون

:رقم الجوال
:البريد االلكتروني

(إختياري)

ما مدى رضاك عن االستقبال 

.عند زيارة المركز
     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ما مدى رضاك عن أماكن 

وقوف سيارات المراجعين 

والزوار وقربها من المركز

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ما مدى رضاك عن نظافة 

المرافق المخصصة لألسر وذوي

االحتياجات الخاصة

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

اللوائح ما مدى رضاك عن 

اإلرشادية للزوار والمراجعين، 

ووضوح البطاقات التعريفية

باألماكن والكوادر العاملة مما 

يسهل الوصول إلى األشخاص 

المعنيين

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ما مدى رضاك عن جودة 

االستعالمات الهاتفية
     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ما مدى رضاك عن جودة 

االستعالمات اإللكترونية
     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ما مدى رضاك عن جودة مكتب 

االستقبال ومنطقة االنتظار
     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

سهولة أخذ ما مدى رضاك عن 

المواعيد من قبل المركز
     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ما مدى رضاك عن سهولة 

تقديم االقتراحات والشكاوى
     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ما هي اقتراحاتك لتحسين 

:العمل في المركز

*
*
*
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بالجبيل المانحين للجمعية الخيرية لذوي االحتياجات الخاصة: الفئة الرابعة

(إرادة)الصناعية 

:أدوات القياس

أو البريد  SMSيتم إرسال استبيان إلكتروني عبر رسائل : االستبيان االلكتروني-1

جبيل االلكتروني على هواتف المانحين للجمعية الخيرية لذوي االحتياجات الخاصة بال

.، وذلك لقياس الرضا(إرادة)الصناعية 

:القياسعينةحجم

المانحينجميع:االلكترونياالستبيان-1

:القياسأدواتكتلة

%100:االلكترونياالستبيان-1

:العملنطاق

(رادةإ)الصناعيةبالجبيلالخاصةاالحتياجاتلذويالخيريةللجمعيةالمانحينجميع

:الرضاقياسأدواتتطبيقإجراءات

الفئاتإلىااللكترونيالبريدأوSMSرسائلعبرااللكترونياالستبيانإرساليتم-1

للجمعيةالمانحة

.إكسلبرنامجعلىاآلليالحاسبعلىاالستبياناتبياناتإدخاليتم-2

.البياناتإدخالإكمالبعدالنتائجاستخراجيتم-3

.المئويةوالنسبالبيانيةبالرسومموضحا  للمانحينالرضاقياسيتم-4

.المانحينرضاقياسحولنهائيةتقريرإعداديتم-5

.العامالمديرإلىالمانحينرضالقياسالنهائيالتقريرإرسال-6

:التنفيذدورية

.ميالديةسنةنصفلكلالمانحينرضاقياستنفيذيتم
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استبيان رضا المانحين

مل الخيري في تطوير وتجويد الع( إرادة)انطالقا  من رغبة ادارة الجمعية الخيرية لذوي االحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية 

مانحين بالجمعية، فإن ادارة الجمعية تثمن دعم المانحين لها مما يساهم في تأهيل وتمكين األطفال ذوي اإلعاقة، وتدعو ال

.للمشاركة في هذا االستبيان، للتعرف إلى آرائهم وقياس درجة رضاهم عن التعامل مع الجمعية

:الفئة:اسم المتبرع أو الجهة

 (    مجموعة/فرد)متبرع

أوقاف

رجل أعمال

اتإدارة المسؤولية االجتماعية بالشرك

:نيالبريد االلكترو:رقم الهاتف

ما مدى رضاك عن التواصل مع 

الجمعية إلبداء وجهات النظر 

والمقترحات

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ما مدى رضاك عن مستوى 

الشفافية في تقارير برامج 

ومشاريع الجمعية

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ما مدى رضاك عن طريقة عرض 

مشاريع وبرامج الجمعية
     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ما مدى رضاك عن تواصل 

الجمعية معك بعد الحصول على

الدعم

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ما مدى رضاك عن تقارير متابعة

الدعم
     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ما مدى رضاك عن مستوى 

الشراكة مع الجمعية
     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

م ما مدى رضاك عن التقدير المقد

لكم من الجمعية نظير دعمكم 

.الجهود الخيرية

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

نسعد بمقترحاتك للتحسين

*

*

*

*
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ة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة في الجمعي: الفئة الخامسة

(إرادة)الخيرية لذوي االحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية 

:أدوات القياس

أو البريد  SMSيتم إرسال استبيان إلكتروني عبر رسائل : االستبيان االلكتروني-1

وي االلكتروني على أعضاء الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة في الجمعية الخيرية لذ

.، وذلك لقياس الرضا(إرادة)االحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية 

:القياسعينةحجم

اإلدارة،ومجلسالعموميةالجمعيةأعضاءجميع:االلكترونياالستبيان-1

:القياسأدواتكتلة

%100:االلكترونياالستبيان-1

:العملنطاق

اتاالحتياجلذويالخيريةالجمعيةفياإلدارةومجلسالعموميةالجمعيةأعضاءجميع

.(إرادة)الصناعيةبالجبيلالخاصة

:الرضاقياسأدواتتطبيقإجراءات

أعضاءجميعإلىااللكترونيالبريدأوSMSرسائلعبرااللكترونياالستبيانإرساليتم-1

.اإلدارةومجلسالعموميةالجمعية

.إكسلبرنامجعلىاآلليالحاسبعلىاالستبياناتبياناتإدخاليتم-2

.البياناتإدخالإكمالبعدالنتائجاستخراجيتم-3

بيانيةالبالرسومموضحا  اإلدارةومجلسالعموميةالجمعيةألعضاءالرضاقياسيتم-4

.المئويةوالنسب

.اإلدارةومجلسالعموميةالجمعيةأعضاءرضاقياسحولنهائيةتقريرإعداديتم-5

إلىةاإلدارومجلسالعموميةالجمعيةأعضاءجميعرضالقياسالنهائيالتقريرإرسال-6

.العامالمدير
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:التنفيذدورية

اإلدارةومجلسالعموميةالجمعيةأعضاءجميعرضاقياستنفيذيتم

ميالديةالسنةنهايةفي

استبيان رضا أعضاء الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة

مل الخيري في تطوير وتجويد الع( إرادة)انطالقا  من رغبة ادارة الجمعية الخيرية لذوي االحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية 

ذوي بالجمعية، فإن الجمعية تثمن جهود أعضاء الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة مما يساهم في تأهيل وتمكين األطفال

.اإلعاقة، وتدعوهم للمشاركة في هذا االستبيان، للتعرف إلى آرائهم وقياس درجة رضاهم عن التعامل مع الجمعية

:الفئةاسم العضو
    عضو الجمعية العمومية

عضو مجلس اإلدارة

ما مدى رضاك عن وضوح أهداف 

الجمعية
     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ما مدى رضاك عن فاعلية 

التواصل مع الجمعية
     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ة ما مدى رضاك عن التقارير الدوري

للجمعية
     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ما مدى رضاك عن رؤية ورسالة 

وقيم الجمعية
     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ما مدى رضاك عن األداء 

للجمعيةاالجتماعي
     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ما مدى رضاك عن األداء 

المؤسسي للجمعية
     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ما مدى رضاك عن األداء المالي 

للجمعية
     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

نسعد بمقترحاتك للتحسين

*

*

*

*
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خاصة الموظفين بالجمعية الخيرية لذوي االحتياجات ال: الفئة السادسة

(إرادة)بالجبيل الصناعية 

:أدوات القياس

على هواتف جميع  SMSيتم إرسال استبيان إلكتروني عبر رسائل : االستبيان االلكتروني-1

ك لقياس ، وذل(إرادة)موظفي الجمعية الخيرية لذوي االحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية 

.الرضا الوظيفي

:القياسعينةحجم

الموظفين،جميع:االلكترونياالستبيان-1

:القياسأدواتكتلة

%100:االلكترونياالستبيان-1

:العملنطاق

(ةإراد)الصناعيةبالجبيلالخاصةاالحتياجاتلذويالخيريةالجمعيةموظفيجميع

:الرضاقياسأدواتتطبيقإجراءات

الجمعية،موظفيهواتفعلىSMSرسائلعبرااللكترونياالستبيانإرساليتم-1

.إكسلبرنامجعلىاآلليالحاسبعلىاالستبياناتبياناتإدخاليتم-2

.البياناتإدخالإكمالبعدالنتائجاستخراجيتم-3

.المئويةوالنسبالبيانيةبالرسومموضحا  الوظيفيالرضاقياسيتم-4

.الموظفينرضاقياسحولنهائيةتقريرإعداديتم-5

.العامالمديرإلىالموظفينرضالقياسالنهائيالتقريرإرسال-6

:التنفيذدورية

.ميالديةسنةنصفلكلالموظفينرضاقياستنفيذيتم
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االستبيان االلكتروني: نماذج العمل

استبيان رضا الموظفين

المؤسسي في تطوير العمل( إرادة)انطالقا  من رغبة ادارة الجمعية الخيرية لذوي االحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية 

س درجة بالجمعية، فإن ادارة الجمعية تدعو الزمالء الموظفين للمشاركة في هذا االستبيان، للتعرف إلى آرائهم وقيا

.وير فقطوبهدف التحسين والتطسيتم بسرية تامةرضاهم عن العمل لدى الجمعية، مع العلم بأن التعامل مع اإلجابات 

:الجنس:اسم الموظف
    ذكر

انثى

:مقر العمل:الرقم الوظيفي

رجال    -مركز التأهيل 

نساء–مركز التأهيل 

مركز متالزمة داون

:المهنة
    اخصائي

إداري
:الجنسية

   سعودي

غير سعودي

:العمر

20-24

25-29

30–34

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60أو أكثر

سنوات العمل في 

:الجمعية

1-4سنوات

5–9سنوات

10–14سنوات

15سنة أو أكثر

:الحالة االجتماعية

    أعزب

متزوج

مطلق

أرمل

:مستوى التعليم

 الثانوية العامة

دبلوم

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه
أهداف الجمعية

ما مدى رضاك عن رسالة الجمعية

ورؤيتها وأهدافها وهل هي 

واضحة بشكل كاف  

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ما مدى رضاك عن قدرة الجمعية 

يةعلى تحقيق أهدافها التشغيل
     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ل ما مدى رضاك عن فاعلية الهيك

ي التنظيمي الحالي للجمعية ف

تحقيق أهدافها التشغيلية

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

أخالقيات العمل والقيم المؤسسية

ما مدى رضاك عن التزام موظفو 

الجمعية بالقيم المؤسسية 

لي اإليجابية وبمعايير األداء العا

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

عن احترام ما مدى رضاك عن 

اآلراء والمقترحات الفردية، 

في وتشجيع المبادرات الشخصية

الجمعية

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة
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االستبيان االلكتروني: نماذج العمل

التوازن بين العمل والحياة الشخصية

ني أعباء العمل اليومية ال تمنع

اتي من تحقيق التوازن بين حي

لاالجتماعية ومتطلبات العم

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

مستوى الضغط الناجم عن 

العمل طبيعي وضمن 

المعقول

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

مرافق وخدمات الجمعية

تلبي مرافق الجمعية 

تها وتجهيزاتها الداخلية ونظاف

حاجتي بشكل ُمْرض  

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ال تتوانى الجمعية في إجراء

الصيانة الدورية للمباني 

زم والمرافق والتجهيزات كما يل

من دون تأخير أو مماطلة

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

األمان الوظيفي

أشعر باألمان واالستقرار 

الوظيفي داخل الجمعية
     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ة أشعر بشكل مؤكد أن الجمعي

لديها من الممكنات اإلدارية 

والمالية ما يحملها على 

االستمرار

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

الصحة والسالمة العامة
ظروف العمل آمنة ومريحة، 

ايير وتتوافق مع متطلبات ومع

الصحة والسالمة المهنية 

اإلنارة، التهوية، أنظمة )

(إلخ... الحريق،

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

قنوات التواصل
ل تشجع الجمعية على التواص

الفعال من خالل اجتماعات 

الموظفين، واألنشطة 

االجتماعية، واللقاءات 

.الشهرية، وغيرها

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ى أعتقد أن الجمعية تحافظ عل

صورة ذهنية وسمعة مميزة 

في أوساط القطاع

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

الراحة في العمل

رضا تهتم الجمعية بمستوى ال

والروح المعنوية للموظف
     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

اتطلع للمجيء إلى العمل كل

ل يوم، وأستطيع تقديم أفض

ما لدي

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة
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االستبيان االلكتروني: نماذج العمل

التطور المهني 

أشعر بوجود فرص كافية 

مهني للتطوير على الصعيدين ال

والشخصي

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

تقدم لي الجمعية فرص 

المشاركة في أنشطتها 

ومشروعاتها واجتماعاتها، 

وتولي اهتماما  بمقترحاتي

اإلبداعية للتحسين

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

فرص التقدم الوظيفي داخل الجمعية

ة أعتقد أن لدي الفرص الكافي

للتطور والنمو داخل الجمعية
     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

يوجد نظام للمسارات 

الوظيفية، ومعايير واضحة 

لالرتقاء والتعاقب الوظيفي

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

المزايا والتعويضات
ية الرواتب األساسية في الجمع

ة والزيادة السنوية عليها عادل

ت وجيدة بالمقارنة مع الجمعيا

األخرى

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ية التعويضات والمزايا الوظيف

ية والحوافز التي توفرها الجمع

مغرية الستقطاب ( إن وجدت)

الموظفين واستبقائهم

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

تقييم األداء
أحصل على تغذية راجعة على 

تمر أدائي في العمل بشكل مس

ي من أجل تطوير أدائي الوظيف

في المستقبل

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

تلخص ممارسات تقييم أداء 

الموظفين إلى حلول عملية 

للتحسين من أدائهم

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

العالقة مع اإلدارة
تقوم الجمعية بتشجيع 

وممارسة االتصال المباشر مع

أفراد اإلدارة خالل سياسات 

األبواب المفتوحة

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

أشعر أن أفراد اإلدارة على 

درجة عالية من الكفاءة 

والمهنية ويمثلون نموذجا  

إيجابيا  كقادة للجمعية

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة
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االستبيان االلكتروني: نماذج العمل

العالقة مع الزمالء

أثق بكفاءة أفراد اإلدارة أو 

القسم الذي أنتمي إليه
     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

أشعر بالراحة عند العمل ضمن

أو فريق يضم أفرادا  من إدارات

أقسام أخرى

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

أتلقى الدعم الالزم من 

موظفي الموارد البشرية 

والمحاسبة وموظفي الدعم 

الفني والشؤون اإلدارية

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

المسؤوليات واتخاذ القرارات
ها الواجبات المطلوب القيام ب

واضحة لي بشكل كامل 

وتسهم في تحقيق أهداف 

الجمعية

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

أنا راض عن مستوى السلطة 

ة والصالحيات الممنوحة مقارن

بمستوى المسؤوليات 

المفروضة

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ة تدعم الجمعية المرونة والحري

التخاذ القرارات ضمن إطار 

العمل حسب الصالحيات 

الممنوحة

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

االلتزام في العمل لدى الجمعية

أحب العمل لدى الجمعية، 

وأفخر باالستمرار فيها
     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

عمل أنصح أصدقائي بالتقدم لل

لدى الجمعية
     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

معلومات عن االستبيان

قد يؤدي هذا االستبيان إلى

تغيير إيجابي في الجمعية
     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

أشعر وأنا أقوم بتعبئة هذا 

أعبر االستبيان باالرتياح ألنني

عن رأيي بكل صدق

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ما هي مقترحاتك لتحسين 

تشغيلية البيئتين التنظيمية وال

:للجمعية

*

*

*

*
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لخاصة المتطوعين بالجمعية الخيرية لذوي االحتياجات ا: الفئة السابعة

(إرادة)بالجبيل الصناعية 

:أدوات القياس

على هواتف جميع  SMSيتم إرسال استبيان إلكتروني عبر رسائل : االستبيان االلكتروني-1

، وذلك (ةإراد)المتطوعين بالجمعية الخيرية لذوي االحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية 

.لقياس الرضا

:القياسعينةحجم

المتطوعين،جميع:االلكترونياالستبيان-1

:القياسأدواتكتلة

%100:االلكترونياالستبيان-1

:العملنطاق

(إرادة)ةالصناعيبالجبيلالخاصةاالحتياجاتلذويالخيريةبالجمعيةالمتطوعينجميع

:الرضاقياسأدواتتطبيقإجراءات

بالجمعية،المتطوعينهواتفعلىSMSرسائلعبرااللكترونياالستبيانإرساليتم-1

.إكسلبرنامجعلىاآلليالحاسبعلىاالستبياناتبياناتإدخاليتم-2

.البياناتإدخالإكمالبعدالنتائجاستخراجيتم-3

.المئويةوالنسبالبيانيةبالرسومموضحا  المتطوعينرضاقياسيتم-4

.المتطوعينرضاقياسحولنهائيةتقريرإعداديتم-5

.العامالمديرإلىالمتطوعينرضالقياسالنهائيالتقريرإرسال-6

:التنفيذدورية

.التطوعيةأعمالهممناالنتهاءبعدالمتطوعينرضاقياستنفيذيتم
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استبيان رضا المتطوعين

الجمعية، فإن في تطوير العمل التطوعي ب( إرادة)انطالقا  من رغبة ادارة الجمعية الخيرية لذوي االحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية 

ة، مع ادارة الجمعية تدعو المتطوعين للمشاركة في هذا االستبيان، للتعرف إلى آرائهم وقياس درجة رضاهم عن العمل لدى الجمعي

.وبهدف التحسين والتطوير فقطسيتم بسرية تامةالعلم بأن التعامل مع اإلجابات 

:الجنس:اسم المتطوع
    ذكر

انثى

:البريد االلكتروني:رقم الجوال

:مسمى الفرصة التطوعية
مقر تنفيذ العمل 

:التطوعي

 رجال    -مركز التأهيل

 نساء–مركز التأهيل

مركز متالزمة داون

أخرى........................ :

:يةالفئة العمر:عدد مرات التطوع

20-24

25-29

30–34

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60أو أكثر

:مستوى التعليم

 الثانوية العامة

دبلوم

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه

:التخصصية

ة متخصص في التربية الخاص

ومجاالت اإلعاقة 

 آخرىتخصصات

هل لديك رغبة في االستمرار 

.بالتطوع مع الجمعية
          نعمال

هل تشجع األقارب واألصدقاء في 

.التطوع بالجمعية 
          نعمال

ما مدى رضاك عن إعالن الجمعية 

ديهاعن الفرص التطوعية المتوفرة ل
     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ما مدى رضاك عن إجراءات القبول 

في الفرص التطوعية
     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ما مدى رضاك عن التعريف 

بالجمعية وشرح المهام المطلوبة

.للفرصة التطوعية

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ما مدى رضاك عن مستوى مكان 

التطوع أو موقع العمل من حيث 

التجهيز والتهيئة

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ما مدى رضاك عن تعاون قسم 

التطوع معك لتسهيل تنفيذ 

مهمتك

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ما مدى رضاك عن تعاون الموظفين

معك
     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ما مدى رضاك عن التقدير المقدم 

لكم من الجمعية نظير جهودك 

التطوعية

     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ما مدى رضاك العام عن البيئة 

التطوعية بالجمعية
     راضي بشدة     راضي      غير راضي غير راضي بشدة

ئتين ما هي مقترحاتك لتحسين البي

:عيةالتنظيمية والتشغيلية للجم

*

*

*

*
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