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ملخص تقييم المستفيدين النهائيين

الجمعية الخيرية لذوي االحتياجات الخاصة (إرادة)

العام 2021
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انــطالقــًا مــن اســتراتــيجية الجــمعية الــخيريــة لــذوي االحــتياجــات الــخاصــة 

(إرادة) فـــي بـــناء الـــتميز الـــمؤسســـي فـــي عـــموم أنشـــطتها وبـــرامـــجها 

ومواردها. 

فـإنـنا نـقدم هـذا الـتقريـر الـصادر مـن شـركـة رآي بـاك والـذي يسـتعرض نـتائـج 

قـياس رضـا المسـتفيديـن وآرائـهم عـن الخـدمـة لـدى الجـمعية، حـيث يـصف 

هـذا الـتقريـر عـملية االسـتبيان ويـقدم نـتائـجه بـموجـب إجـابـات الـمشاركـين 

في االستبيان. 

ونؤكد على توجهنا العام وسعينا للتحسين المستمر وأخذ دور بارز بين 
مؤسسات القطاع الغير ربحي في هذا الوطن المعطاء، بما يوحد 

الجهود ويدعم االداء األمثل والريادة في تقديم الخدمات والمبادرات، 
ونسعى دائما إلى تعزيز دور الجمعية التنموي، وتطوير خدماتها، 
وتجويد مخرجاتها، وفقا ألعلى معايير الجودة في تأهيل وتمكين 

األشخاص ذوي اإلعاقة.

OFR926 العرض

RaiBack) مؤسسة فرص الكترونية لالتصاالت وتقنية المعلومات (المالكة لمنتج رآي باك
,201# الخليجية سنتر

شارع الحسين بن علي، االزدهار
Riyadh Riyadh 12488

هاتف:920019719
RaiBack@e-chances.net :اإليميل

رقم التعريف الضريبي: 300883878500003
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13/06/2021 تاريخ العرض

01/07/2021 تاريخ االنتهاء

5,175 SAR المجموع

المسؤول
RaiBack رآي باك
هاتف:920019719

حرر العرض إلى:
جمعية إرادة

جوال:0536138995

المبلغ خصم السعر الكمية الوصف المنتج

4,500 SAR -10% 5,000 SAR 1

اشتراك في برنامج رآي باك باقة البداية
لمدة 12 شهر :

مزايا اإلشتراك في الباقة :
- تدعم 5 مستخدمين / أجهزة تقييم

- إمكانية إضافة 5 استبيانات
- تدعم إضافة 50 سؤال

- - رصد 5000 إجابة شهرية لجميع
قنوات التقييم

- إمكانية تعدد مواقع تقييم الخدمة 5 )
مواقع / فروع )

- تدعم الحصول على تقارير إحصائية
تحليليه

QR إمكانية مشاركة االستبيان عبر -
Code

- إمكانية مشاركة االستبيان عبر البريد
اإللكتروني

- إمكانية مشاركة االستبيان عبر الرسائل
SMS النصية القصيرة

- توفر الباقة تنبيه بالتقييمات السلبية
- دعم فني وتدريب طيلة مدة االشتراك

" ١٢ شهر "

اشتراك في برنامج الرآي باك باقة البداية لمدة
12 شهر
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جمعية إرادة

جـمعية غـير ربـحية تـقوم بـتقديـم الـبرامـج والخـدمـات الـتأهـيلية والـتعليمية لـذوي اإلعـاقـة، 
وقـد صـدرت مـوافـقة وزارة الـموارد البشـريـة والـتنمية االجـتماعـية عـلى تـأسـيس جـمعية 

إرادة برقم (425) وذلك في شهر يناير من عام 2008م الموافق محرم 1429هـ 
حـيث تـسعى جـمعية إرادة إلـى تـلبية احـتياجـات الـمجتمع فـي مـجال رعـايـة وتـعليم وتـأهـيل 
ذوي اإلعـاقـة عـن طـريـق تـقديـم مـنظومـة مـن الـبرامـج والخـدمـات الـتأهـيلية والـتعليمية  

واالجتماعية والصحية الشاملة لجميع فئات اإلعاقة من خالل مراكز متخصصة. 

نظرة عامة

إجمالي عدد المستفيدين

42٪

35٪

23٪
متالزمة داون

330
إجمالي عدد 
المستفيدين

OFR926 العرض

RaiBack) مؤسسة فرص الكترونية لالتصاالت وتقنية المعلومات (المالكة لمنتج رآي باك
,201# الخليجية سنتر

شارع الحسين بن علي، االزدهار
Riyadh Riyadh 12488

هاتف:920019719
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13/06/2021 تاريخ العرض

01/07/2021 تاريخ االنتهاء

5,175 SAR المجموع

المسؤول
RaiBack رآي باك
هاتف:920019719

حرر العرض إلى:
جمعية إرادة

جوال:0536138995

المبلغ خصم السعر الكمية الوصف المنتج

4,500 SAR -10% 5,000 SAR 1

اشتراك في برنامج رآي باك باقة البداية
لمدة 12 شهر :

مزايا اإلشتراك في الباقة :
- تدعم 5 مستخدمين / أجهزة تقييم

- إمكانية إضافة 5 استبيانات
- تدعم إضافة 50 سؤال

- - رصد 5000 إجابة شهرية لجميع
قنوات التقييم

- إمكانية تعدد مواقع تقييم الخدمة 5 )
مواقع / فروع )

- تدعم الحصول على تقارير إحصائية
تحليليه

QR إمكانية مشاركة االستبيان عبر -
Code

- إمكانية مشاركة االستبيان عبر البريد
اإللكتروني

- إمكانية مشاركة االستبيان عبر الرسائل
SMS النصية القصيرة

- توفر الباقة تنبيه بالتقييمات السلبية
- دعم فني وتدريب طيلة مدة االشتراك

" ١٢ شهر "

اشتراك في برنامج الرآي باك باقة البداية لمدة
12 شهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اضطراب طيف التوحد

اإلعاقات النمائية
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نتائج استبيان قياس رضا المستفيدين

النتيجة العامة

% 94

OFR926 العرض
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13/06/2021 تاريخ العرض

01/07/2021 تاريخ االنتهاء

5,175 SAR المجموع

المسؤول
RaiBack رآي باك
هاتف:920019719

حرر العرض إلى:
جمعية إرادة

جوال:0536138995

المبلغ خصم السعر الكمية الوصف المنتج

4,500 SAR -10% 5,000 SAR 1

اشتراك في برنامج رآي باك باقة البداية
لمدة 12 شهر :

مزايا اإلشتراك في الباقة :
- تدعم 5 مستخدمين / أجهزة تقييم

- إمكانية إضافة 5 استبيانات
- تدعم إضافة 50 سؤال

- - رصد 5000 إجابة شهرية لجميع
قنوات التقييم

- إمكانية تعدد مواقع تقييم الخدمة 5 )
مواقع / فروع )

- تدعم الحصول على تقارير إحصائية
تحليليه

QR إمكانية مشاركة االستبيان عبر -
Code

- إمكانية مشاركة االستبيان عبر البريد
اإللكتروني

- إمكانية مشاركة االستبيان عبر الرسائل
SMS النصية القصيرة

- توفر الباقة تنبيه بالتقييمات السلبية
- دعم فني وتدريب طيلة مدة االشتراك

" ١٢ شهر "

اشتراك في برنامج الرآي باك باقة البداية لمدة
12 شهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نتائج االستبيان حسب البنود
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13/06/2021 تاريخ العرض

01/07/2021 تاريخ االنتهاء

5,175 SAR المجموع

المسؤول
RaiBack رآي باك
هاتف:920019719

حرر العرض إلى:
جمعية إرادة

جوال:0536138995

المبلغ خصم السعر الكمية الوصف المنتج

4,500 SAR -10% 5,000 SAR 1

اشتراك في برنامج رآي باك باقة البداية
لمدة 12 شهر :

مزايا اإلشتراك في الباقة :
- تدعم 5 مستخدمين / أجهزة تقييم

- إمكانية إضافة 5 استبيانات
- تدعم إضافة 50 سؤال

- - رصد 5000 إجابة شهرية لجميع
قنوات التقييم

- إمكانية تعدد مواقع تقييم الخدمة 5 )
مواقع / فروع )

- تدعم الحصول على تقارير إحصائية
تحليليه

QR إمكانية مشاركة االستبيان عبر -
Code

- إمكانية مشاركة االستبيان عبر البريد
اإللكتروني

- إمكانية مشاركة االستبيان عبر الرسائل
SMS النصية القصيرة

- توفر الباقة تنبيه بالتقييمات السلبية
- دعم فني وتدريب طيلة مدة االشتراك

" ١٢ شهر "

اشتراك في برنامج الرآي باك باقة البداية لمدة
12 شهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحظات عامة

زيادة وقت ساعات الجلسات الى ساعتين او ثالث

ارجو التركيز مع ابني في النطق والتخاطب ومساعده في اخراج صوت الحرف جيدا واستخدامها في الكالم وايضا كتابة الحروف والكلمات 
بسيطه واالرقام وتعلم السور القصيره من القران الكريم شاكره لكم جهودكم

توفير اخصائيات نطق و عالج وظيفي و عالج طبيعي بشكل كافي بحيث انه كل طفل ياخذ حقه من الجلسات و الخدمات

ال يوجد مقرحات جميع الخدمات التي واجهتها بالمركز ممتازة من ناحية المسؤلين والمعلمين وطريقة التعامل مع الطفل من جميع المهارات 
وطريقه توصيل المعلومات للطفل المركز عالي التقييم وشكًرا لكم

التركيز على النطق+التعليم باالضافه للعالج الطبيعي عند الحاجة

توفير كتب ومواصالت ورحالت ترفيهية

توسيع نطاق غرف النطق والتخاطب واشراك االطفال اكثر مع بعضهم في االلعاب الخارجيه

عودة حافالت نقل االطفال من والى المركز بعد ان عاد النقل في المراحل الحضورية ولكم من جزيل الشكر والعرفان

زيادة جلسات العالج الطبيعي2/ جلسات نطق وتخاطب.. وشكرًا لكم.

١-تسمعون من األهل ، احيانًا هم يعرفون مصلحة الطفل ، ٢- ادراج مناهج تعليمية حروف ارقام كلمات قراءة كتابة ، و واجبات ٣- انشطة 
حركية خارجية في الهواء الطلق يوميًا ، الطفل يحتاج يفرغ طاقته . ٤- ادراج التأهيل المهني و االستقاللية للكبار . ٥- دورات تثقيفية لألهالي ، 

٦- تغيير في نمط األنشطة الداخلية ( يوم مفتوح يجي فيه اخ او اخت احد األطفال كل شهر طفل ، منها يعرف األخ شنو طبيعية دوام المركز ، 
و مساعدته بالبيت ، و منها الطفل يفرح بمشاركة األخ ) ( دعوة األم ، الجدة ، ) ( يكون في قروب بالواتس اب لألمهات مع المعلمة تشاركنا 

فيه الحوار عن يوم اطفالنا او يكون قروب للدعم ) ( يكون فيه اهتمام اكثر بالطفل و نفسيته ، في معلمات تعاملت معاهم ، غير مؤهلة انها 
تمسك اطفال احتياجات خاصة ، من اسلوبها و ردودها كأنها مجبورة ع الوظيفة .) ( مشاركة الطفل هواياته داخل المركز ، مثًال شنو يحب يتابع 

بالتلفزيون يتم تشغيله بالمركز و تتناقش المعلمة مع الطفل عن الشخصيات و من يحب اكثر ، منها يحس الطفل انكم معاه بالجو و منها 
يتطور بالكالم ، او اي اهتمام آخر ) ( لو تزودون عدد ساعات الدوام )

🙏 الطفله في طور التحسن وبحاجة ماسه في هذه الفتره الى جلسات نطق وتخاطب مكثفه وخاصه 

اشكر كل القائمين على هذا العمل الجليل وفقكم الله وسدد خطاكم وجعل ما تقدمونه في موازين حسناتكم 
الخدمات ممتازة ألبعد الحدود ماشاء الله تبارك الله وتعاون الموظفين واالساتذة في غاية الرقي والمتابعة كذلك ممتازة والحمد لله صار 

ابني انسان شبه طبيعي من الالشئ والحمد لله رب العالمين بفضل الله وبجهود األخوة األفاضل
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نتائج استبيان قياس رضا الموظفين 

النتيجة العامة

% 87
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13/06/2021 تاريخ العرض

01/07/2021 تاريخ االنتهاء

5,175 SAR المجموع

المسؤول
RaiBack رآي باك
هاتف:920019719

حرر العرض إلى:
جمعية إرادة

جوال:0536138995

المبلغ خصم السعر الكمية الوصف المنتج

4,500 SAR -10% 5,000 SAR 1

اشتراك في برنامج رآي باك باقة البداية
لمدة 12 شهر :

مزايا اإلشتراك في الباقة :
- تدعم 5 مستخدمين / أجهزة تقييم

- إمكانية إضافة 5 استبيانات
- تدعم إضافة 50 سؤال

- - رصد 5000 إجابة شهرية لجميع
قنوات التقييم

- إمكانية تعدد مواقع تقييم الخدمة 5 )
مواقع / فروع )

- تدعم الحصول على تقارير إحصائية
تحليليه

QR إمكانية مشاركة االستبيان عبر -
Code

- إمكانية مشاركة االستبيان عبر البريد
اإللكتروني

- إمكانية مشاركة االستبيان عبر الرسائل
SMS النصية القصيرة

- توفر الباقة تنبيه بالتقييمات السلبية
- دعم فني وتدريب طيلة مدة االشتراك

" ١٢ شهر "

اشتراك في برنامج الرآي باك باقة البداية لمدة
12 شهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نتائج االستبيان حسب البنود
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ماهي مقترحاتك لتحسين البيئتين التنظيمية والتشغيلية للجمعية

زيادة الدورات التدريبية تفعيل نظام المكافآت زيادة تفاعل اجتماعي بين الموظفين

االنتقال إلى مبنى أفضل لتقديم الخدمات الغير متوفره للطالب.

السبورة الذكية غير مناسبة للكتابة والقراءة في الفصول بحيث أنها تعكس ضل الطالب مما تعيق 
عملية الكتابة والقراءة

- إيجاد مكاتب خاصة لكل إدارة أو قسم على حدة.

اقترح ان يكون مسار العمل مع وزارة التعليم

- توفير حضانة للموظفات. - توفير ملعب خارجي لالطفال مهيئ بالكامل .

منح الثقه للموظف نقل الموظفين بين المراكز

اتمنى االستمرار في تطوير الكادر االداري

OFR926 العرض

RaiBack) مؤسسة فرص الكترونية لالتصاالت وتقنية المعلومات (المالكة لمنتج رآي باك
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13/06/2021 تاريخ العرض

01/07/2021 تاريخ االنتهاء

5,175 SAR المجموع

المسؤول
RaiBack رآي باك
هاتف:920019719

حرر العرض إلى:
جمعية إرادة

جوال:0536138995

المبلغ خصم السعر الكمية الوصف المنتج

4,500 SAR -10% 5,000 SAR 1

اشتراك في برنامج رآي باك باقة البداية
لمدة 12 شهر :

مزايا اإلشتراك في الباقة :
- تدعم 5 مستخدمين / أجهزة تقييم

- إمكانية إضافة 5 استبيانات
- تدعم إضافة 50 سؤال

- - رصد 5000 إجابة شهرية لجميع
قنوات التقييم

- إمكانية تعدد مواقع تقييم الخدمة 5 )
مواقع / فروع )

- تدعم الحصول على تقارير إحصائية
تحليليه

QR إمكانية مشاركة االستبيان عبر -
Code

- إمكانية مشاركة االستبيان عبر البريد
اإللكتروني

- إمكانية مشاركة االستبيان عبر الرسائل
SMS النصية القصيرة

- توفر الباقة تنبيه بالتقييمات السلبية
- دعم فني وتدريب طيلة مدة االشتراك

" ١٢ شهر "

اشتراك في برنامج الرآي باك باقة البداية لمدة
12 شهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نتائج االستبيان حسب البنود

WWW.ERADAH.ORG.SA

ماهي مقترحاتك لتحسين البيئتين التنظيمية والتشغيلية للجمعية

االستمرار في الدورات التدريبية ومواكبة التطور في المجال اجتماعات دورية وشرح آليات التقييم

وجود حضانه أطفال للموظفات وجود كافتيريا بمتعهد لالطعمه

العمل على األستفادة من الخبرات العملية للتطوير والعمل على دعم الجميع معنويا خصوصا 
العاملين بشكل مباشر مع الحاالت

عمل اجتماعات بشكل مستمر لمناقشة القرارات وسماع وجهات النظر المختلفة . تحفيز الموظف 
اداريًا وفنيًا ليظهر افضل مالديه .

االهتمام بتطوير المراقبات االجتماعيات واعطاهم دورات تدريبيه

التوسع في جميع االدارات

تحسين المباني ( التهوية ، االنارة، النوافذ..) تطوير العمل الى الكتروني

تعديل الكافتيرا

التعاون بين البيئتين التنظيمية والتشغيلية بشكل واضح ومستمر يؤدي الى زيادة التقدم والتطور

تحسين المظهر الخارجي للمكان مثل االرضيات وصباغة الجدران.
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