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 املصلحة ذوي  رأي  قياس منهجية

 

 

 
 

 :املصلحة ذوي تعريف

 من املستفيدون بأنهم املنهجية هذه يف حتديدهم ومت ،الرب اخلريية جبمعية عالقة تربطهم الذين األشخاص هم

 والعاملون اإلدارة، جملس وأعضاء العمومية اجلمعية وأعضاء اجلمعية، يدعمون الذين واملاحنون اجلمعية، خدمات

 .باجلمعية

 :املصلحة ذوي رأي قياس منهجية تعريف

 حتديد اخلطوات تلك وتشمل املصلحة، ذوي رأي قياس يف املتبعة التفصيلية واإلجراءات اخلطوات بها ي قصد

 تطبيقها وإجراءات تطبيقها من واملسؤول عملها نطاق وحتديد استخدامها، من واهلدف وتعريفها القياس أداة

 .تنفيذها لدورية الزمنية والفرتة

 :القياس أداة

 ومن هلا، وخمطط منظمة خطوات خالل من املصلحة ذوي رأي قياس بواسطتها يتم اليت الوسيلة بها ي قصد

 .وغريها اهلاتفي واالتصال الشخصية واملقابلة الورقي االستبيان الوسائل تلك

 :التعريف

 .القياس يف استخدامها يتم اليت األداة تعريف هنا به ي قصد

 :اهلدف

 .القياس أداة بناء مت أجلها من اليت األهداف حتديد وهو

 :العمل نطاق
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 ولكل برنامج لكل مناسبة قياس أدوات تصميم مت حيث القياس، أداة استخدام فيها يتم اليت الربامج هو العمل نطاق

 .نفسه املستفيد طبيعة حسب وكذلك املستفيد هذا يتلقاها اليت اخلدمة نوع حسب املستفيدين فئات من فئة

 :املسؤول

 .القياس أداة تطبيق من املسؤول املوظف هو

 :التطبيق إجراءات

 األداة كتصميم واحدة ملرة تتم إجراءات إىل وتنقسم القياس، عملية لتطبيق بها القيام يتم اليت للخطوات وصف هي

 .اجلمعية خدمات تنفيذ بتكرار متكررة وإجراءات صنعها، أو

 :التنفيذ دورية

 حمددة فرتة خالل القياس أداة تطبيق مرات عدد بها ي قصد

 

 أداة االستبيان الورقي منهجية

 

 

 
 

 :التعريف

 ق د مت اليت اخلدمة حول املستهدفني آراء أو معلومات على احلصول بقصد تعد  واليت املكتوبة األسئلة من جمموعة هو

 تتطلب واليت االجتماعية بالعلوم اخلاصة البيانات مجع يف املستخدمة األدوات أكثر من االستبيان ويعترب هلم،

 .األفراد آراء أو تصورات أو معتقدات أو معلومات على احلصول
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 :اهلدف

 .املستفيد مع التواصل بيانات على احلصول.  1

 .له املقد مة اخلدمة يف املستفيد رأي على احلصول.  2

 .له املقد مة اخلدمة عن املستفيد رضا مدى قياس.  3

 :العمل نطاق

 

 

 :املسؤول

 املسؤول برامج  م

 الشؤون التعليميةمسؤول  قرآنية  تعليمية  برامج  1

 الشؤون اإلدارية والتعليمية تدريبية وتاهيلية برامج  2

 

 

 :التطبيق إجراءات

 :(واحدة ملرة تتم) األولية اإلجراءات (أ)

 .معافى( -ألفة  -)الرعاية  برامج ملتطلبات وفق ا االستبيان أسئلة مسودة كتابة.  1

 .معافى( -ألفة  -)الرعاية  برامج مديري على االستبيان أسئلة مسودة عرض.  2

 .اجلودة والتطوير مدير على االستبيان أسئلة مسودة عرض.  3

 .االستبيان وشكل حملتوى املدير التنفيذي  اعتماد.  4

 .النهائي بشكله االستبيان تصميم.  5

 .التنفيذي املدير من لالستبيان النهائي االعتماد.  6

 

قرآنية  برامج 

 تعليمية  

تدريبية  برامج 

 وتاهيلية
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 :االستبيان تطبيق إجراءات (ب)

 .التنفيذ موعد عن األقل على واحد يوم قبل الربنامج من املستفيدين عدد حسب االستبيان نسخ.  1

 .باملستفيدين اخلاصة وراقاأل ضمن االستبيان وضع يتم.  2

 .اخلدمة املقدمة هلم نهاية قبل االستبيان تعبئة بضرورة املستفيدين تذكري يتم.  3

 .املستفيدين قبل من تعبئته بعد االستبيانات مجع يتم.  4

 .اإلكسل برنامج على اآللي احلاسب على االستبيانات بيانات إدخال يتم.  5

 .البيانات إدخال إكمال بعد النتائج استخراج يتم.  6

 .املئوية والنسبة البيانية بالرسوم موضح ا املستفيدين رأي قياس يتم.  7

 .اجلودة والتطوير مدير إىل النتائج رفع.  8

 التنفيذي ديرامل إىل االستبيان نتائج إرسال.  9

 .تقدميها مت اليت اخلدمة تقرير إىل النتيجة إضافة.  10

 :التنفيذ دورية

 .مرة واحدةعام  كل يف الورقي االستبيان تنفيذ يتم .
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 االستبيان الورقي أداة نموذج

 

  ما خلدمة املقدمة لكم ؟ (أ

     اخلدمة هي : 
 

 (√ ) عالمة بوضع االختيار لكم؟ املقدمة اخلدمة من استفادتكم مدى ما  (ب

 جد ا مناسبة غري مناسبة غري حتسني إىل حتتاج مناسبة  جد ا مناسبة املوضوع 

      اخلدمة مستوى تقييم
 

 (األعلى هو 4 الرقم) التقييم درجة ؟ اخلدمة جودة مدى ما (ج

 0 1 2 3 4 املوضوع 

      . اخلدمة إىل الوصول سهولة مستوى 1

      . اخلدمة على للحصول الزمنية املدة مستوى 2

      . اخلدمة ومقدمي العاملني وكفاءة سلوك مستوى 3

      .اخلدمة من املستفيدين لطلب االستجابة مدى 4

      .اخلدمة تقديم يف واالبتكار اإلبداع مدى 5

      .اخلدمة تقديم يف التواصل وسهولة مرونة مدى 6

      .للمستفيدين والتعليمات اإلجراءات ووضوح شفافية مدى 7

      .املستفيدين شكاوى معاجلة مدى 8

      .اخلدمات تقديم يف األخطاء درجة مدى 9

      . اخلدمة جلودة العام التقييم 10

 

 ؟حول اخلدمة  شكوى-اقرتاح -هل لدية مالحظة 
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 املقابلة الشخصية أداة  منهجية

 

 

 
 

 :التعريف

 مستوى يف رأيه معرفة بغرض أخرى جهة من واملستفيد جهة من املسؤول املوظف بني حمادثة هي الشخصية املقابلة

 األشخاص من عليها اإلجابة تتطلب اليت املوظف من األسئلة من جمموعة عرب احملادثة وتتم له، املقدمة اخلدمة

 .ملستفيدينا

 :اهلدف

 .له املقد مة اخلدمة يف املستفيد رأي على احلصول. 1

 .له املقد مة اخلدمة عن املستفيد رضا مدى قياس.  2

 :العمل نطاق

 

 

 :املسؤول

 املسؤول برامج  م

 مسؤول خدمات املستفيدين مجيع برامج اجلمعية  1

 

 

 

 مجيع برامج اجلمعية 
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 :التطبيق إجراءات

 :(واحدة ملرة تتم) األولية اإلجراءات (أ)

 .(تنمية املوارد-معافى -ألفة  -)الرعاية  برامج ملتطلبات وفق ا املقابلة أسئلة مسودة كتابة.  1

 .(تنمية املوارد -معافى -ألفة  -)الرعاية  برامج مديري على املقابلة أسئلة مسودة عرض.  2

 .اجلودة والتطوير مدير على املقابلة أسئلة مسودة عرض.  3

 .املقابلة الشخصية  حملتوى املدير التنفيذي  اعتماد.  4

 :املقابلة تطبيق إجراءات (ب) 

 .شهر كل يف معهم املقابلة إلجراء برنامج لكل عشوائي ا مستفيدين 4 بتحديد املسؤول يقوم.  1

 .الشهر مدار على أيام 5 كل واحدة مقابلة مبعدل املقابالت ت جر ى.  2

 ويتم أخرى مرة معهم املقابلة تتكرر ال حتى آخر كشف يف معهم املقابلة متت الذين املستفيدين بيانات وضع يتم.  3

 .جدد مستفيدين اختيار عند جديدة مرة كل يف املسؤول إليه ويرجع..  اإلدارة املعنية مدير لدى حفظهم

 .شهر كل بنهاية النتائج استخراج يتم.  4

 .املئوية والنسبة البيانية بالرسوم موضح ا املستفيدين رأي قياس يتم.  5

 .اجلودة والتطوير مدير إىل النتائج رفع.  6

 .تقدميها مت اليت اخلدمة تقرير إىل النتيجة إضافة.  7

 :التنفيذ دورية

 . احملددة اإلدارات من إدارة كل من مستفيدين ألربعة شهر كل مرات 4 الشخصية املقابلة تنفيذ يتم .
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 الشخصية املقابلة أداة نموذج

 

  ما خلدمة املقدمة لكم ؟ (ت

     اخلدمة هي : 
 

 (√ ) عالمة بوضع االختيار لكم؟ املقدمة اخلدمة من استفادتكم مدى ما  (ث

 جد ا مناسبة غري مناسبة غري حتسني إىل حتتاج مناسبة  جد ا مناسبة املوضوع 

      اخلدمة مستوى تقييم
 

 (األعلى هو 4 الرقم) التقييم درجة ؟ اخلدمة جودة مدى ما (ح

 0 1 2 3 4 املوضوع 

      . اخلدمة إىل الوصول سهولة مستوى 1

      . اخلدمة على للحصول الزمنية املدة مستوى 2

      . اخلدمة ومقدمي العاملني وكفاءة سلوك مستوى 3

      .اخلدمة من املستفيدين لطلب االستجابة مدى 4

      .اخلدمة تقديم يف واالبتكار اإلبداع مدى 5

      .اخلدمة تقديم يف التواصل وسهولة مرونة مدى 6

      .للمستفيدين والتعليمات اإلجراءات ووضوح شفافية مدى 7

      .املستفيدين شكاوى معاجلة مدى 8

      .اخلدمات تقديم يف األخطاء درجة مدى 9

      . اخلدمة جلودة العام التقييم 10

 

 ؟اخلدمة حول  شكوى-اقرتاح -هل لدية مالحظة 
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 الهاتفي االتصال أداة منهجية

 

 

 
 

 :التعريف

 مستوى يف رأيه معرفة بغرض أخرى جهة من واملستفيد جهة من املسؤول املوظف بني حمادثة هو اهلاتفي االتصال

 األشخاص من عليها اإلجابة تتطلب اليت املوظف من األسئلة من جمموعة عرب احملادثة وتتم له، املقدمة اخلدمة

 .املستفيدين

 :اهلدف

 .له املقد مة اخلدمة يف املستفيد رأي على احلصول. 1

 .له املقد مة اخلدمة عن املستفيد رضا مدى قياس.  2

 :العمل نطاق

 

 

 :املسؤول

 منسق اجلودة والتطوير

 :التطبيق إجراءات

 :(واحدة ملرة تتم) األولية اإلجراءات (أ)

 .برنامج كل ملتطلبات وفق ا اهلاتفي االتصال أسئلة مسودة كتابة. 1

 مجيع برامج اجلمعية
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 .مدير اجلودة والتطوير على اهلاتفي االتصال أسئلة مسودة عرض.  2

  .اهلاتفي االتصال حملتوى لتنفيذيا املدير اعتماد .  3

 :االستبيان تطبيق إجراءات (ب)

 .شهر كل يف برنامج لكل عشوائي ا مستفيدين 4 بتحديد املسؤول يقوم.  1

 .الشهر مدار على أيام 5 كل واحد اتصال مبعدل االتصاالت ت جر ى.  2

 ويتم أخرى مرةبهم  االتصال يتكرر ال حتى آخر كشف يفبهم  االتصال مت الذين املستفيدين بيانات وضع يتم.  3

 .جدد مستفيدين اختيار عند جديدة مرة كل يف املسؤول إليه ويرجع..  اجلودة والتطوير مدير لدى حفظهم

 .شهر كل بنهاية النتائج استخراج يتم.  4

 .املئوية والنسبة البيانية بالرسوم موضح ا املستفيدين رأي قياس يتم.  5

 .اجلودة والتطوير مدير إىل النتائج رفع.  6

 .تقدميها مت اليت اخلدمة تقرير إىل النتيجة إضافة.  7

 :التنفيذ دورية

 . املعنية اإلدارات من إدارة كل من مستفيدين ألربعة شهر كل مرات 4 االتصال اهلاتفي تنفيذ يتم

 االتصال الهاتفي أداة نموذج

 

  ما خلدمة املقدمة لكم ؟ (أ

     اخلدمة هي : 
 

  لكم؟ املقدمة اخلدمة من استفادتكم مدى ما  (ب

 الدرجة املطلوب

 1 2 3 4 5 ( املستوى األعلى5( املستوى األدنى وميثل )1) الرقم ميثل حيث املناسب الرقم اختيار

 االقتراحات والشكاوي  أداة منهجية
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 :التعريف

 الفرصة تتاح حيث اجلمعية خدمات من املستفيدين وشكاوى آراء معرفة وسائل من وسيلة هو والشكاوى االقرتاحات أداة

 توضع صناديق عرب وذلك رغبته حسب يشاء وقتما حبرية وشكاوى مقرتحات من بباله خيطر ما كل لكتابة للمستفيد

 .للجمعية اإللكرتوني املوقع أوعرب باجلمعية

 :اهلدف

 .له املقد مة اخلدمة يف املستفيد رأي على احلصول.  1

 .تامة بسرية شكواهم لتقديم للمستفيدين الفرصة إتاحة.  2

 .املستفيدين ومقرتحات آراء من االستفادة.  3

 .له املقد مة اخلدمة عن املستفيد رضا مدى قياس.  4

 :العمل نطاق

 

 

 :املسؤول

 مدير اجلودة والتطوير

 :التطبيق إجراءات

 :(واحدة ملرة تتم) األولية اإلجراءات (أ)

 مجيع برامج اجلمعية
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 .والنساء الرجال أقسام يف جمعيةلل املكانيةالتوزيعات  عدد حسب صندوق من أكثر تصميم يتم.  1

 .والشكاوى باالقرتاحات خاصة وجاذب مجيل بشكل صناديق شراء يتم.  2

 .اجلودة والتطوير مدير عند الصناديق مفاتيح حفظ يتم.  3

 .واإللكرتونية الورقية االستبيانات يف والشكاوى لالقرتاحات بند وضع يتم.  4

 .اإللكرتوني اجلمعية مبوقع والشكاوى االقرتاحات رابط تفعيل يتم.  5

 :آلية االقرتاحات والشكاوي  (ب)

 

 

 :التطبيق إجراءات (ب) 

 :والشكاوى االقرتاحات صندوق إجراءات (1

 .دائمة بصفة موجودة وتظل هلا املخصصة األماكن يف الصناديق ت وضع.  1

 .اجلودة والتطوير مدير إىل وإحضارها أسبوع كل نهاية األوراق جبمع العامل يقوم.  2

 .إدارة أو برنامج كل حسب واملقرتحات الشكاوى بفرز اجلودة والتطوير مدير يقوم.  3

 .باجلمعية املعنية اإلدارة أو للربنامج وفق ا الشكوى ملوضوع املناسبة احللول وضع يتم.  4

 .املدير التنفيذي إىل املقرتحات نتائج أو الشكوى حلول نتائج إرسال.  5

 الشكاوي واالقرتاحات

 املوقع اإللكرتوني مواقع التواصل االجتماعي
بند االقرتاحات والشكاوي يف

 كل استبيان

 الصندوق
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 .املعنية واإلدارة اجلودة والتطوير مدير بني واملقرتحات الشكاوى معاجلة نتائج مناقشة تتم.  6

 .تقدميها مت اليت اخلدمة تقرير إىل النتيجة إضافة.  7

 :اإللكرتوني باملوقع والشكاوى االقرتاحات صندوق إجراءات (2

 .أسبوع كل نهاية املدخلة البيانات جبمع اجلودة والتطوير مدير يقوم.  1

 .إدارة أو برنامج كل حسب واملقرتحات الشكاوى بفرز اجلودة والتطوير مدير يقوم.  2

 .باجلمعية املعنية اإلدارة أو للربنامج وفق ا الشكوى ملوضوع املناسبة احللول وضع يتم.  3

 .املدير التنفيذي إىل املقرتحات نتائج أو الشكوى حلول نتائج إرسال.  4

 .املعنية واإلدارة اجلودة والتطوير مدير واملقرتحات الشكاوى معاجلة نتائج مناقشة تتم.  5

 .تقدميها مت اليت اخلدمة تقرير إىل النتيجة إضافة.  6

 :االجتماعي التواصل مبواقع والشكاوى االقرتاحات إجراءات ( 3

 على أيض ا حيتوي والذي املستفيدين برأي اخلاص اإللكرتوني الرابط بنشر والنشر اإلعالم أخصائي يقوم.  1

 .يومية بصورة االجتماعي التواصل مواقع على والشكاوى االقرتاحات

 .أسبوع كل نهاية املدخلة البيانات جبمع اجلودة والتطوير مدير يقوم.  2

 .إدارة أو برنامج كل حسب واملقرتحات الشكاوى بفرز اجلودة والتطوير مدير يقوم.  3

 .باجلمعية املعنية اإلدارة أو للربنامج وفق ا الشكوى ملوضوع املناسبة احللول وضع يتم.  4

 .باملقرتح املعنية اإلدارة أو الربنامج مع املقرتحات مناقشة يتم.  5

 .املدير التنفيذي إىل املقرتحات نتائج أو الشكوى حلول نتائج إرسال.  6

 .املعنية واإلدارةاجلودة والتطوير  مدير بني واملقرتحات الشكاوى معاجلة نتائج مناقشة تتم.  7

 .تقدميها مت اليت اخلدمة تقرير إىل النتيجة إضافة.  8

 :الورقية باالستبيانات املدرجة والشكاوى االقرتاحات إجراءات ( 4
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 .شهر كل نهاية الورقية باالستبيانات املدرجة والشكاوى االقرتاحات جبمع اجلودة والتطوير مدير يقوم.  1

 .إدارة أو برنامج كل حسب واملقرتحات الشكاوى بفرز اجلودة والتطوير مدير يقوم.  2

 .باجلمعية املعنية اإلدارة أو للربنامج وفق ا الشكوى ملوضوع املناسبة احللول وضع يتم.  3

 .املدير التنفيذي إىل املقرتحات نتائج أو الشكوى حلول نتائج إرسال.  4

 .املعنية واإلدارة اجلودة والتطوير مدير بني واملقرتحات الشكاوى معاجلة نتائج مناقشة تتم.  5

 .تقدميها مت اليت اخلدمة تقرير إىل النتيجة إضافة.  6

 :التنفيذ دورية

 .أسبوع كل واحدة مرة واملقرتحات الشكاوى صندوق مراجعة يتم -

 .أسبوع كل واحدة مرة اجلمعية مبوقع اإللكرتوني الرابط يف املستفيدين مدخالت مراجعة يتم -

 والشكاوى   االقتراحات أداة نموذج

 والشكاوى منوذج االقرتاحات

 اقرتاح

 

 

 شكوى

 

 

 : ....................................... (اختياري)رقم اجلوال ............       : ..........................(اختياري )االسم 

 

 اإللكتروني االستبيان أداة منهجية
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 :التعريف

 احلصول بقصد تعد  واليت العادية اجلوال رسائل أو اإلنرتنت خدمة عرب إلكرتوني ا رسلة امل  األسئلة من جمموعة هو

 ميكن اليت األدوات من اإللكرتوني االستبيان ويعترب هلم، ق د مت اليت اخلدمة حول املستهدفني آراء أو معلومات على

 ذلك عمل فيمكنه معني وقت يف إنهائه يف يرغب اخلدمة مقدم كان إذا عدا ما، بزمن التقيد دون وقت أي يف تطبيقها

 .لالستبيان اإللكرتوني الرابط بإغالق

 :اهلدف

 .املستفيد مع التواصل بيانات على احلصول.  1

 .له املقد مة اخلدمة يف املستفيد رأي على احلصول.  2

 .له املقد مة اخلدمة عن املستفيد رضا مدى قياس.  3

 :العمل نطاق

 

 

 :املسؤول

 املسؤول الربامج  م

 أخصائي تنمية املوارد قياس رضا املاحنني 1

 خدمات املستفيدين  قياس رضا املستفيدين 2

 مكتب املدير التنفيذي رأي أعضاء اجلمعية )العمومية + جملس اإلدارة ( 3

 مدير املوارد البشرية قياس رضا العاملني 4

 :التطبيق إجراءات

قياس رضا العاملني رأي أعضاء اجلمعية  قياس رضا املستفيدينقياس رضا املاحنني 



 
 
 

  28من   18
 

 :(واحدة ملرة تتم) األولية اإلجراءات (أ)

 اجلمعية أعضاء – املستفيدين – املاحنني) حدة على فئة كل ملتطلبات وفق ا االستبيان أسئلة مسودة كتابة. 

 .(العاملني –اإلدارة وجملس

 .اجلودة والتطوير مدير على االستبيان أسئلة مسودة عرض.  2

 .االستبيان وشكل حملتوى التنفيذي  املدير اعتماد.  3

 .النهائي بشكله االستبيان تصميم.  4

 .التنفيذي املدير من لالستبيان النهائي االعتماد.  5

 مكتب مدير – خدمات املستفيدين إدارة – املوارد تنمية إدارة) حاسوب أجهزة مبفضلة االستبيان رابط حفظ.  6

 تنمية املوارد البشرية( . مدير – العام املدير

 :التطبيق إجراءات (ب) 

 .املستفيدين جواالت أرقام بتسجيل املسؤول يقوم.  1

 .اإللكرتوني االستبيان رابط مع اإلدارة املعنية إىل األرقام إرسال يتم اخلدمة انتهاء بعد.  2

 التطوير مدير ،التنفيذي املدير من لكل نسخة) املستفيدين إىل االستبيان بإرسال منسق  اجلودة والتطوير يقوم.  3

 .ي اإلدارات املعنية مدير ،التنفيذي املدير مكتب مدير املوارد، تنمية مدير ،املوارد البشرية  ،مديرواجلودة 

 .التنفيذ دورية ملدة وفق ا املستهدفني تعبئة انتهاء بعد النتائج استخراج يتم.  4

 .املئوية والنسبة البيانية بالرسوم موضح ا املستهدفني رأي قياس يتم.  5

 .الربنامج مدير إىل النتائج رفع.  6

 املدير التنفيذي إىل االستبيان نتائج إرسال.  7

 .الدوري املؤسسي التطوير تقرير إىل النتيجة إضافة.  8

 :التنفيذ دورية

 .سنة ربع كل واحدة مرة اإللكرتوني االستبيان تنفيذ يتم
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 اإللكتروني  االستبيان أداة نموذج

(01) 

 املاحنني رضا قياس استبيان

 إىل اجلمعية وتسعى ، مع شركائها والفعال الدائم التواصل من جسر لبناء الرب اخلريية حبفر الباطن مجعية تهتم

 يكون ميا خدماتها لتطوير شركائها أراء الستطالع اجلمعية تتطلع حيث ، التواصل هلذا املستمر والتطوير التحسني

 . اجملتمع خدمة يف أثر له

 حدد اجلهة 1

  مؤسسة . أ

  أوقاف . ب

  رجل أعمال . ج

  . بالشركات اجملتمعية املسؤولية إدارة د
 

 بيانات التواصل 2

  :اجلهة اسم أ

  :االسم ب

  :اجلوال ج

  :الثابت اهلاتف د

  :لفاكسا هـ

  :اإللكرتوني الربيد و

  ماهي وسيلة االتصال اليت تفضلها ز

 :اإللكرتوني الربيد :لفاكسا :الثابت اهلاتف :اجلوال
 

 اجلمعية؟ على تعرفت كيف 3

 املعارف واألصدقاء-دـ التلفاز/اإلذاعة أ

 أخرى -هـ احلمالت التسويقية ب

 مواقع التواصل االجتماعي-و إعالنات الطرق ج
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 :خالل من كانت اجلمعية مع التواصل طريقة 4

 التواصل املباشر اهلاتف الربيد اإللكرتوني
 

 التواصل؟ ألسلوب تقييمك مدى ما 5

5 4 3 2 1 
 

 اجلمعية؟ مع التواصل لدرجة تقييمك مدى ما 6

5 4 3 2 1 
 

 وطلباتكم؟ استفساراتكم على االجابة درجة ما 7

5 4 3 2 1 

 ضعيف      متوسط      عال

 لكم؟ دوري بشكل اجلمعية تقارير وصول مدى ما 8

5 4 3 2 1 

 ضعيف      متوسط      عال

 منكم؟ املقدم الدعم صرف بطرق باطالعكم اجلمعية تقوم هل 9

5 4 3 2 1 
 

 الصحيح؟ وجهه يف منكم املقدم الدعم بصرف اجلمعية تقوم هل 10

5 4 3 2 1 
 

 هلا؟ التربع قرار الختاذ الكافية باملعلومات بتزويدكم اجلمعية تقوم هل 11

5 4 3 2 1 
 

 كاف؟ بشكل وحمددة واضحة اجلمعية أهداف هل 12

5 4 3 2 1 
 

 تطلعاتكم؟ اجلمعية حققت هل 13

5 4 3 2 1 

 اجلمعية؟ مع التعامل عن رضائك مدى ما عام بشكل 14

5 4 3 2 1 

 غري راض      راضي     راض متاما
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(02) 

 املستفيدين رضا قياس استبيان

 من خلدماتها املستمر والتحسني  التطوير خالل من أفضل بشكل خلدمتكم الرب اخلريية حبفر الباطن مجعية تسعى

 .االستبيان هذا خالل من اجلمعية مع لتجربتك تقييمك خالل

  االسم 1

  اجلوال 2

  الربيد اإللكرتوني 3

  اجلمعية ؟كيف تعرفت على  4
 

 عليها؟ حصلت اليت اخلدمة من االستفادة مدى ما 5

5 4 3 2 1 
 

 ؟ماهي طريقة التواصل مع اجلمعية 6

 التواصل املباشر اهلاتف الربيد اإللكرتوني

   
  

 اجلمعية؟ ألداء تقييمك درجة هي ما 7

5 4 3 2 1 
 

 اجلمعية؟ موظفي مع التواصل سرعة مدى ما 8

5 4 3 2 1 

 ضعيف      متوسط      عال

 املساعدة؟ تقديم على اجلمعية موظفي حرص درجة ما 9

5 4 3 2 1 

 ضعيف      متوسط      عال

 استفساراتكم؟ على اإلجابة على املقدرة درجة ما 10

5 4 3 2 1 

 ضعيف      متوسط      عال
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 احتياجاتك؟ وتلبية بفهم شعورك مدى ما 11

5 4 3 2 1 

 ضعيف      متوسط      عال

 اجلمعية؟ خدمات جلودة تقييمك درجة هي ما 12

5 4 3 2 1 

 ضعيف      متوسط      عال

 اجلمعية؟ خلدمات تروجيك احتمالية مدى ما 13

5 4 3 2 1 

 ضعيف      متوسط      عال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(03) 
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 رأي اجلمعية )العمومية+ جملس اإلدارة( استبيان

  االسم 1

  اجلوال 2

  الربيد اإللكرتوني 3
 

 ؟ كاف  بشكل وحمددة واضحة اجلمعية أهداف هل 4

5 4 3 2 1 
 

 اجلمعية؟ من التواصل ألسلوب تقييمك مدى ما 5

5 4 3 2 1 
 

 اجلمعية؟ من التواصل لدرجة تقييمك مدى ما 6

5 4 3 2 1 
 

 ومقرتحاتكم؟ واستفساراتكم طلباتكم على اإلجابة درجة ما 7

5 4 3 2 1 

 ضعيف      متوسط      عال

 لكم؟ دوري بشكل اجلمعية تقارير وصول مدى ما 8

5 4 3 2 1 

 ضعيف      متوسط      عال

 دوري؟ بشكل إجنازاتها على باطالعكم اجلمعية تقوم هل 9

5 4 3 2 1 

 ضعيف      متوسط      عال

 اجلمعية؟ خدمات جلودة تقييمك درجة هي ما 10

5 4 3 2 1 
 

 األمانة :التالية احلاكمة للقيم اجلمعية لتحقيق تقييمك مدى 11

5 4 3 2 1 

 ضعيف      متوسط      عال
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 اإلتقان :التالية احلاكمة للقيم اجلمعية لتحقيق تقييمك مدى 12

5 4 3 2 1 

 ضعيف      متوسط      عال

 املسئولية :التالية احلاكمة للقيم اجلمعية لتحقيق تقييمك مدى 13

5 4 3 2 1 

 ضعيف      متوسط      عال

 اإلبداع :التالية احلاكمة للقيم اجلمعية لتحقيق تقييمك مدى 14

5 4 3 2 1 

 ضعيف      متوسط      عال

 العدل :التالية احلاكمة للقيم اجلمعية لتحقيق تقييمك مدى 15

5 4 3 2 1 

 ضعيف      متوسط      عال

 االنتماء :التالية احلاكمة للقيم اجلمعية لتحقيق تقييمك مدى 16

5 4 3 2 1 

 ضعيف      متوسط      عال

 للجمعية؟ تقييمك درجة هي ما عام بشكل 17

5 4 3 2 1 

 ضعيف      متوسط      عال

 

 

 

(04) 

 عاملنيال رضا قياس استبيان
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 بتعبئتها التكرم نأمل باجلمعية، للعاملني الوظيفي الرضا مستوى قياس على االستبانة هذه خالل من اجلمعية حترص

 أي له وليس وتطويرها اخلدمات تقييم ألغراض سيكون االستبانة هذه يف إجابات من ي رد ما أن علم ا ، مصداقية بكل

 .سرية بكل معها التعامل يتم االستبيانات هذه وحتليل جتميع إن حيث عليك سليب مردود

  االسم 1

  اإلدارة 2

  الوظيفة 3

 ومصداقية شفافية بكل التالية األسئلة على اإلجابة برجاء

 وتقدير خصوصية حمل ستكون اإلجابات مجيع

 خبصوص عملك:-4

 ؟ لك بالنسبة وظيفتك تعين ماذا أ

4 3 2 1 0 

 ال تعين شيء          تعنى كل شيء

 عملك؟ يف التحدي درجة هي ما ب

4 3 2 1 0 

 يوجد ال            متوسط      حتدي عال

 ؟ اجلمعية وبرامج إدارات يف به ومعمول واضح وإجراءات عمليات دليل يوجد هل ج

4 3 2 1 0 

 يوجد ال      يوجد وحيتاج إىل تعديل           يوجد بشكل واضح

 ؟ إدارتك يف العمل إجراءات يف وضوح يوجد هل د

4 3 2 1 0 

 ال يوجد      يوجد وحيتاج إىل تعديل           واضحيوجد بشكل 

 وأهدافك؟ مهامك وضوح مدى ما هـ

4 3 2 1 0 

 ال يوجد      يوجد بعض اخللط يف بعض املهام          واضحة متام

 عملك؟ يف به تشعر الذي الضغط مستوى ما و

4 3 2 1 0 
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 ال يوجد            متوسط      ضغط عال

 العلمية؟ مؤهالتك مع يتناسب عملك هل ز

4 3 2 1 0 

 ال                                                نعم

 واألسرة؟ العمل بني التوازن على مقدرتك هي ما ك

4 3 2 1 0 

 ضعيفة                  متوسطة      عالية

 وظيفتك؟ يف بالراحة تشعر مدى أي إىل ل

4 3 2 1 0 

 ضعيف          متوسط         عال

 :االتصال والتواصل-5

 اجلمعية؟ داخل واملعرفة املعلومات وضوح درجة هي ما نظرك وجهة من أ

4 3 2 1 0 

 واضحة غري     متوسطة       متام ا  واضحة

 اجلمعية؟ داخل املسؤولني مع التواصل سهولة درجة هي ما ب

4 3 2 1 0 

 ضعيفة                 ةمتوسط      عالية

 اجلمعية؟ داخل مهمة وأفكارك آرائك بأن شعورك مدى ما ج

4 3 2 1 0 

 ضعيف          متوسط         عال

 دوري؟ بشكل أدائك تقييم يتم هل د

4 3 2 1 0 

 ال                               عادة                   نعم

 واضحة؟ وأهداف معايري على وبناء عادل بشكل أدائك تقييم يتم هل هـ

4 3 2 1 0 

 ال                               عادة                   نعم
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 فعالة؟ بطريقة األداء مبستويات للعاملني املقدمة واملكافآت احلوافز ربط يتم هل و

4 3 2 1 0 

 ال                               عادة                   نعم

 :املهين واالرتقاء الرتقي فرص-6

 أدائك؟ بتطوير املباشر مديرك اهتمام درجة هي ما أ

4 3 2 1 0 

 مهتم غري     االهتمام متوسط       مهتم جدا 

 جيد؟ بشكل بوظيفتك للقيام تدريبك يتم هل ب

4 3 2 1 0 

 ال                                     عادة             نعم

 أعلى؟ وظيفية درجة إىل تنتقل أو ترتقى أن احتمال مدى ما ج

4 3 2 1 0 

 ضعيف          متوسط         عال

 الوظيفي؟ باألمان شعورك مدي ما د

4 3 2 1 0 

 ضعيف          متوسط         عال

 املتميزين؟ املوظفني على حتافظ اجلمعية بأن الثقة لديك هل هـ

4 3 2 1 0 

 ال                                                  نعم

 :والرسالة الرؤية-7

 لك؟ بالنسبة اجلمعية ورسالة رؤية وضوح درجة هي ما أ

4 3 2 1 0 

 واضحة غري     متوسطة       متام ا  واضحة

 للجمعية؟ االسرتاتيجية باألهداف معرفتك مدى ما ب

4 3 2 1 0 

 ضعيف          متوسط         عال
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 اجلمعية؟ أهداف مع تتماشى أهدافك بأن شعورك مدى ما ج

4 3 2 1 0 

 ضعيف          متوسط         عال

 الصحيح؟ االجتاه يف تسري اجلمعية بأن ثقتك مدى ما د

4 3 2 1 0 

 ضعيف          متوسط         عال

 وظيفتك؟ عن رضاك مدى ما عام بشكل 8

5 4 3 2 1 

 ضعيف      متوسط      عال

 لك؟ بالنسبة األهم هي الوظيفي الرضا جوانب من أي 9

 املكافآت واملزايا بيئة العمل التطوير الوظيفي العالقات اجليدة

O O O O 

 

 به تفيدنا أن نرجو اقرتاح أو تعليق لديك كان إذا ا، ر أخي 10

 والتقدير  االحترام درجات بأقصى معها التعامل يتم سوف إجاباتك أن تذكر
 
 

 

  

 

 


