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 م2019للعام  رضا ذوي املصلحةنتائج قياس حتليل 
 

 
 

 
 

  :من اخلدمات العام رضانسبة ال
 

 

 
 

 
 

 

 

 :ن خدمات اجلمعيةعنسبة الرضا 
 %92.5ن خدمة التدريب عنسبة رضا املستفيدين  .1
 %93.5نسبة الرضا العام عن خدمة لإلرشاد واإلصالح األسري  .2
 %78.6ام الزايرة لألسر املنفصلة تنفيذ أحك خدمة نعنسبة الرضا  .3
 %92 أكادميية احلياة لتمكني املرأة خدمة نعنسبة الرضا  .4
 %87.27خدمات البحوث األسري نسبة الرضا العام عن  .5

 

 
 

 %83.3 )العاملون، أعضاء اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة واملاحنون( رضا ذوي العالقة ابجلمعيةنسبة  .6
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 :أبداة االستبيان الورقي قياس رضا املستفيدينأواًل: 
 التدريب:التعليم و خدمة الرضا من مؤشرات نتائج 

 :استبيان ورقي( 200جملموع ) تقييم املادة التدريبيةنتائج ( 1
 جيد جيد جًدا ممتاز املوضوع

 %2.8 %8.5 %88.5  املادة التدريبيةعن الرضا  نسبة
 

 
 

 %88.5نسبة  على أعاله أن التقدير )ممتاز( حصل املادة التدريبية الرضا عن يتضح من خالل نتيجة تقييم
وللحصول  %2.8على نسبة أيًضا التقدير )جيد( حصل و  %8.5 نسبة والتقدير )جيد جًدا( حصل على

مث  ،(2وقسمة الناتج على ) (جيد)مع  (جيد جًدا)ن املادة التدريبية مت مجع تقدير على نسبة الرضا العام ع
 (%94.15)نسبة الرضا العام من املادة التدريبية  .(ممتاز)مجع الناتج مع التقدير 

  ( استبيان ورقي:200)جملموع  املدربأداء ( نتائج تقييم 2
 جيد جيد جًدا ممتاز املوضوع

 %3.1 %9.7 %87  أداء املدربعن نسبة الرضا 
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 %87نسبة  أعاله أن التقدير )ممتاز( حصل على أداء املدرب الرضا يتضح من خالل نتيجة تقييم
وللحصول على ، %3.1والتقدير )جيد( حصل على نسبة ، %9.7والتقدير )جيد جًدا( حصل على نسبة 

(، مث مجع 2ن أداء املدرب مت مجع تقدير )جيد جًدا( مع )جيد( وقسمة الناتج على )نسبة الرضا العام ع
 الناتج مع التقدير )ممتاز(.

 (%93.4) املدربنسبة الرضا العام من 
 استبيان ورقي:( 200)جملموع ية التدريب البيئةرضا املتدرب عن ( 3

 جيد جيد جًدا ممتاز املوضوع
 %6.3 %13.4 %80.3  عن البيئة التدريبيةنسبة الرضا 

 

 
أعاله أن التقدير )ممتاز( حصل على نسبة البيئة التدريبية يتضح من خالل نتيجة تقييم الرضا عن 

، %6.3والتقدير )جيد( حصل على نسبة ، %13.4والتقدير )جيد جًدا( حصل على نسبة  ،80.3%
مت مجع تقدير )جيد جًدا( مع )جيد( وقسمة الناتج على البيئة التدريبية وللحصول على نسبة الرضا العام عن 

 (%90.15)البيئة التدريبية نسبة الرضا العام من الناتج مع التقدير )ممتاز(.  (، مث مجع 2)
 ( استبيان ورقي:200)جملموع جودة خدمة التدريب رضا املتدرب عن ( 4

 جيد جيد جًدا ممتاز املوضوع
 %3.6 %11 %85.3  عن جودة خدمة التدريبنسبة الرضا 
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نسبة أعاله أن التقدير )ممتاز( حصل على  التدريب جودةيتضح من خالل نتيجة تقييم الرضا عن 
 ،%3.6والتقدير )جيد( حصل على نسبة  ،%11ر )جيد جًدا( حصل على نسبة والتقدي 85.3%

مت مجع تقدير )جيد جًدا( مع )جيد( وقسمة الناتج جودة التدريب ن وللحصول على نسبة الرضا العام ع
 (%92.6)البيئة التدريبية نسبة الرضا العام من  (، مث مجع الناتج مع التقدير )ممتاز(.  2على )

 

 %92.5نسبة رضا املستفيدين من خدمة التدريب تبلغ ذن إ
 

 

 :قياس رضا املستفيدين أبداة املقابلة الشخصية: اثنًيا
 (:64)َشـْمل( احملضونني من األسر املنفصلة، العدد )ن خدمة عمؤشرات نتائج الرضا 

مناسبة  املوضوع
حتتاج إىل  مناسبة جًدا

 حتسني
 %19.7 %23 %57.2  احملضونني من األسر املنفصلةعن خدمة )َشـْمل( نسبة الرضا 

 

 
 

أعاله أن التقدير )مناسبة  تنفيذ أحكام الزايرة لألسر املنفصلةيتضح من خالل نتيجة تقييم الرضا عن 
والتقدير )حتتاج إىل حتسني( ، %23والتقدير )مناسبة( حصل على نسبة ، %57.2جًدا( حصل على نسبة 

مع )مناسبة( مت مجع تقدير  وللحصول على نسبة الرضا العام عن هذه اخلدمة، %19.7حصل على نسبة 
 .)مناسبة جًدا((، مث مجع الناتج مع التقدير 2وقسمة الناتج على ))حتتاج إىل حتسني( 

 (%78.6نسبة الرضا العام من تنفيذ أحكام الزايرة لألسر املنفصلة )ذن إ
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 :االتصال اهلاتفيقياس رضا املستفيدين أبداة : ااثلثً 
 (:2251إلرشاد واإلصالح األسري، العدد )ا مؤشرات نتائج الرضا من خدمة( 1

 اإلرشاد اهلاتفي
 اجملموع غري مرضية متوسطة عالية التقييم
 %100 %0 %4 %96 النسبة

 

 اإلرشاد ابملقابلة
 اجملموع غري مرضية متوسطة عالية التقييم
 %100 %2 %10.5 %87.5 النسبة

 

 اإللكرتويناإلرشاد 
 اجملموع غري مرضية متوسطة عالية التقييم
 %100 1 %11 %87.75 النسبة

 

 اإلصالح مبحكمة األحوال الشخصية 
 اجملموع غري مرضية متوسطة عالية التقييم
 %100 %0 %12.75 %87.25 النسبة

 

  اإلصالح ابحملكمة اجلزائية
 اجملموع غري مرضية متوسطة عالية التقييم
 %100 %%2.25 21.75 %76 النسبة

 

أعاله أن متوسط  إلرشاد واإلصالح األسريلخدمة "ُجنَّة" يتضح من خالل نتيجة تقييم الرضا عن 
متوسط و  ،%12( حصل على نسبة توسطة)مبـالتقدير متوسط و ، %87التقدير بـ)عالية( حصل على نسبة 

 قسمةمت  وللحصول على نسبة الرضا العام عن هذه اخلدمة، % 1( حصل على نسبة غري مرضية)بـالتقدير 
  .)عالية(بـالتقدير  متوسط الناتج مع مجعو  (2على )و)غري مرضية( ( متوسطة)جمموع  تقدير

 (%93.5إلرشاد واإلصالح األسري )اذن نسبة الرضا العام عن خدمة إ
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 :(193املرأة، العدد )أكادميية احلياة لتمكني ن عمؤشرات نتائج الرضا ( 2

 النسبة العدد النتيجة
 %83 161 نعم

 %9 16 إىل حد ما
 %8 16 ال

 %100 193 اجملموع
 

 
 ت( حصلاإلجابة بـ)نعمأعاله أن  أكادميية احلياة لتمكني املرأةيتضح من خالل نتيجة تقييم الرضا عن 

على نسبة  ت( حصلالبـ) بينما اإلجابة ،%9على نسبة  ت( حصل)إىل حد مابـ واإلجابة %83على نسبة 
نسبة اإلجابة بـ)نعم( مع اإلجابة بـ)إىل حد مجع مت  وللحصول على نسبة الرضا العام عن هذه اخلدمة ،8%

   (.%92وابلتالية فإن نسبة الرضم هنا بلغت )( ما
 (%92)أكادميية احلياة لتمكني املرأة ذن نسبة الرضا العام عن إ

 

 (:46، العدد )والدراسات األسريةمركز البحوث ن عمؤشرات نتائج الرضا  (3

 ( املستوى األعلى5( املستوى األدىن وميثل الرقم )0اخرت الرقم املناسب حيث ميثل الرقم )

 0 1 2 3 4 5 املوضوع م
 %0 %0 %0 %9.27 15.27 %75 نسبة الرضا 

 

 %87.27=  2( ÷ %9.27+  %15.27+) %75مت مجع 
 (%87.27)خدمات البحوث ذن نسبة الرضا العام عن إ

 

 
 
 

نعم
83%

إلى حد ما
9%

ال
8%

نسبة الرضا عن أكاديمية الحياة لتمكين المرأة

نعم إلى حد ما ال
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 (:70)، العدد : قياس رضا املستفيدين أبداة االقرتاحات والشكاوىرابًعا
 ما هي: عناصر ثالثتتلخص االقرتاحات والشكاوى يف هذه الفرتة حول 

 د( اإلشادة واالستحسان.       ج( الشكاوى.      أ( االقرتاحات.
 النسبة العدد املوضوع م
 %24 17 االقرتاحات 1
 %49 32 الشكاوى 2
 %27 21 اإلشادة واالستحسان 3

 %100 70 اجملموع
 
 

 
 

 أهم ما ورد يف أداة االقرتاحات والشكاوى:
 أ( االقرتاحات:

خلرجيني علم االجتماع حىت يتسىن هلم الوظائف يف املدارس  ةو دورات مكثفأملاذا ال تعملوا دبلوم  .1
 .مكانياهتمإمن  التأكدويكونون يف املكان الصح طبعا بعد  ةيف جدار  ةعند التعيني تكون شهاد

أقرتح يوضع خيار للرد على االستشارة أن تكون أما مستشار أو مستشارة وشكرا.. مثلي أان االن  .2
 املوضوع خبصوص الزوجة وغالبا ما يفهم اإلانث سوى اإلانث.أريد أن ترد علي مستشارة ألن 

  تغيري موعد دورة إعداد مدرب أسري من رمضان إىل وقت آخر حيث وقتها غري مناسب. .3
تتسجل وتنزل يف  نوه عن الدورات فضال لوأن أريد أاجملتمع  والتنميةشكر جهودكم يف اإلصالح أ .4

 .حضر وشكرا ملناملوقع ليستفيد منها البعيد وتكون أيضا مرجع 
 .طفال طيف التوحد وتنميه املهاراتأدورات يف تعديل السلوك لدى نقرتح لكم إقامة  .5

االقتراحات
24%

الشكاوى
49%

اإلشادة 
واالستحسان

27%

قياس رضا المستفيدين بأداة االقتراحات والشكاوى
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 ؟ابجملان الوزيريةشارة يف املعاهد النسائية حبي ضافة تعليم لغة اإلإكن هل مي .6
 .د اإللكرتوينوضع خيار ارسال الشهادات على الربي .7
و أو الفيس بوك أجرد ربطها ابلربيد مبسهل جدا منكم أمواقع التواصل االجتماعي يف التسجيل  .8

ريت لو  رجو تسهيل طريقة التسجيل مشكورين نقطة اثنية ايأغريهم لتعطي كامل بياانتك وغريها 
 .سرية مشكوريناأل لالستشاراتيكون يف متاح الشات املباشر 

 .دكم على املعاملة احلسنةأمتين تدريب أفرا .9
عطى قسم الرجال دورات مناسبة أسوة ابلنساء اليت يشهدها قسمها تطور ملحوظ يف متىن أن يُ أ .10

 . الدورات من انحية التنوع شكرا لكم
 بعنوان كيف تتعامل األسرة مع مدمن املخدرات. ةعقد دور  .11
 وأسباب الوقاية والعالج منها.هي أسباب احنراف الشباب لتعاطي املخدرات  بعنوان ما ةعقد دور  .12
 مع املريض النفسي. األسرةبعنوان كيف تتعامل  ةعقد دور  .13
التواصل  لألشخاصليسهل  الطائف واالقرتاحات يوضع بفرع للشكاوىن يكون هناك رقم أمتىن أ .14

 من هو مبكان املسؤولية منحىن غري الذي يرجى منه. أيخذأال  ألجلمعكم وايضا 
جدا منكم جمرد ربطها ابلربيد او الفيس بوك او  أسهلعي يف التسجيل مواقع التواصل االجتما .15

ريت لو  غريهم لتعطي كامل بياانتك وغريها ارجو تسهيل طريقة التسجيل مشكورين نقطة اثنية اي
 .االسرية مشكورين لالستشاراتيكون يف متاح الشات املباشر 

 .هل إبمكان اجلمعية تفرع خدماهتا يف فحص ما قبل الزوج .16
والنظر يف التكدس والزمحة أرجو النظر يف حال  اجلمعةيوم  اجلمعيةالرجاء من املسؤولني زايرة  .17

 .األسرة
 

 ب( الشكاوى:
 .االستشارةإلهناء  املتوقعةالتقريبية  املدةمل يتم توضيح  .1
 .مت السؤال عن طريق تويرت وملم يتم التجاوب .2
ضطر أن ال أمتىن من رؤية أبنائي، أ أرسلت اجلمعية خطاب غري صحيح للقاضي تسبب يف حرماين .3

 اجلمعيةن دور ن االجتماعية وهيئة مكافحة الفساد ألو ىل تقدمي شكوى لويل العهد ووزير الشؤ إ
 حياء فتنه ؟إصالحي وليس إ

ان حبثت يف موقع دورات مجعية املودة ولقيت اقرب وقت لدوره اختيار شريك احلياه شهر ألو مسحتوا  .4
 الدورة وتسوها يف أقرب وقت ممكن. انكم تعيدو أشهور من اليوم. فأمتىن  8يعين بعد  2019نوفمرب 

حراج و قسم خاص لكال الطرفني مما يسبب اإلأازدحام الرجال والنساء من غري خصوصيه أو حاجز  .5
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 .صواتواالختالط واأل
ن أبنائي سجلين طليقي مل أحضر أمام عيين وعندما شاهدين قصدا وبعد أعندما أردت استالم  .6

اندي عليه اين إخرين ومزدحم حيث بنائي ذلك ألن املوظف واحد ومشغول مع اآلألمت على س
خذ املوظف ماجد جواله وقام أبنائي ومشى مث بعد ذلك أخذ أتدعه ميشي ولكن لألسف  ال

  أرجوكم؟هذا  ما اإلتصال!!!!ابالتصال عليه عندما علم مبا جرى ولكنه مل جيب على 
طريق اخلدمات اإللكرتونية ويل تقريبا أكثر من أسبوعني وهي قيد أرسلت طلب استشارة عن  .7

 .االنتظار واملشكلة لدي ال حتتمل االنتظار وأريد أن أستأنس برأيكم
جداً  ةخدمة ومعامل ،العمل لىنه جمبور عأوك سيئة اجدً  أبخالقاملوجودين  لىيردون ع موظفيكم .8

  سيئة.
مالحظيت من منظور التميز  ،سيئة ا( فهي جدً املياهات مالحق اخلدمات )دور  ةفابنظ االهتمامأنمل  .9

 وليس النقص.
عفوًا على مدار يومني احاول حجز موعد مع مرشد اسري دون جدوى ارجوكم وضعي جداً  .10

صعب ولدي طفل لديه شلل دماغي ويتعرض لتشنجات مستمرة واحاول اجياد طريقة للتفاهم حول 
وقت واجراءات تصعب وضعه الصحي كثرياً  أتخذخرى وضعه مع والدته اليت ترفض وكل احللول األ

 .مساعديت ابإلمكان.. ارجوكم ان كان 
بنايت فقط وتسجيل حضور مجيع أبنائي  ىحدإستقبال طليقيت و موظفي مجعيتكم اب أحدقام  .11

اللي حيملها  األمانةبعمل  أيخذشوال ومل  21بيوم اخلميس  ةجد للجمعية اوهم مل حيضرو  اخلمسة
 .من موظفكم ةنزاهلرجو اأموظفينكم 

سبوعني أصدار من يف اإل يتأخرموضوع خطاابت سري الزايرة واملالحظات عند طلب خطاب منها  .12
 شكالية.الرجاء حل هذي اإل ؟كثر ملاذا كل هذا الوقتأو 
الرجاء من املسؤولني زايرة اجلمعية يوم اجلمعة والنظر يف التكدس والزمحة أرجو النظر يف حال  .13

 .األسرة
بعاء الفائت كان لديكم دورة مبكة اندي احلي ابلعوايل الرتبية الوالدية للمدربة امل القرين مل االر  .14

 امرأة هل هذا يعقل ؟!!! 11ومت حضور  15تعقد الن اقل عدد حضور 
االتصال حمد يرد عليه اذا بغيت أحد ينسق بيين وبني ام االطفال ما احصل احد يتجاوب  .15

لهم غري جيد اخر مره جيت استلم االطفال كان التعامل غري مقبول املوجودين يف االستقبال تعام
 احلاصلة.موقفك ابد وال فيه خمتص موجود يف املوقع حيل بعض املشاكل  ايتفهمو واال 

امتىن ان يعلم من قبلكم  جداً،الشيخ الذي يعمل بفرع اجلمعية مبدينة الطائف تعامله سيئ جداً  .16
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 .لتعامل السيئان اهليبة ليست ابلوجه العبوس وا
اهلدف األساسي من وجود مجعية املودة هو التنسيق بني األبوين سواء لزايرة األبناء او اإلرشاد،  .17

وبكل أسف فشلت مودة يف التنسيق بيين كأب مع حاضنة إبين للزايرة علما أبنه مت التقدم بطلب 
ذا الغرض وحتمل تكاليف الزايرة قبل أايم من موعد الزايرة وحضوري من مدينة الدمام إىل جدة هل

وأعباء السفر والسكن دون جدوى، علما أبنه مت التواصل عدة مرات مع اجلمعية يف كل يوم قبل 
ومن خالل رقم الواتس اب املنتهي  26القدوم للزايرة دون إجابة من خالل الرقم املوحد املنتهي ب

 .888ب
 ال يوجد رد على اهلاتف. .18
 .صول على خطابفقط للح أكثراو  ساعةانتظار مدة  .19
 .. مت السؤال عن طريق تويرت وملم يتم التجاوباالستشارةإلهناء  املتوقعةالتقريبية  املدةمل يتم توضيح  .20
أرسلت طلب استشارة عن طريق اخلدمات اإللكرتونية ويل تقريبا أكثر من أسبوعني وهي قيد  .21

 االنتظار واملشكلة لدي ال حتتمل االنتظار وأريد أن أستأنس برأيكم.
احلسنة. موظفيكم يردون ع املوجودين أبخالق جداً  سيئة وكانه  املعاملةامتين بتدريب افرادكم ع  .22

 .سيئةجمبور ع العمل خدمة و معامله جداً 
 ال يوجد رد على اهلاتف. .23
وصلين اتصال من قاضي التنفيذ أمحد القثامي  1441-4-5السالم عليكم . يوم االثنني املوافق  .24

ير من مجعية مودة أبين غري متعاونة. كيف صدر تقرير أبين غري متعاونة وبقول ان وصلهم تقر 
وجلسات الصلح مل تبدأ. كانت اجللسات تبدأ يوم اخلميس لكن اعتذرت بسبب ظروف مرضية. 

رغم مماطلة االب يف جلسات الصلح وعدم حضوره هلا  وتفاجأت ابالتصال رغم اننا مل نبدأ بشيء
 .1441-3-24و 17انت بتاريخ يوم ف املوعدين السابقني اليت ك

حكام أسوء تعامل من املوظف وعدم دراية منه بضوابط تنفيذ لتعرضت يف مركز مشل ابلطائف  .25
 .مر الزايرةأالزايرة وأتخري يف تنفيذ 

 اإلجابةو إجراء واضح ميشون عليه كل شخص حياول اهلروب من أيوجد لديهم نظام متكامل  ال .26
 .ويوجد حتيز كبري للرجل وكأنين متهمة بقضية ما أبخرىو أعن استفساراتك بطريقه 

اان واطفايل واطفايل يضيعون  سيئة ةزمو قانونيني ملروري أبأىل خمتصني نفسيني إحاولت التوصل  .27
اال  مفيدةغالق هذي اجلمعيه الغري إرجو أ او مساعديت إلرشاديومل استطيع التوصل لكم 

 .الوصول لكم صعب جدا جدا لألسف اهلاتفية ابلتحويالت
ي داعي صراحة مما يعقد من وصول الكوادر املميزة هناك أهلا  طلب التوظيف يطلب بياانت ما .28
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متخصص ميكنكم  ارجو حتسني آلية استقطاب الكوادر واذا احتجتو أحد معقول لبياانت املرشحني 
 .التواصل معي وشكرا

بب الن يل طفلني فقط لو اكثر كان سجلت يل سنتني اريد التسجيل يف اجلمعية ورافضني والس .29
بد ان تكون  وبوظيفة مل يهتموا اذا تغطي االحتياجات اوال وخدمه الرد على املكاملات املوظفة ال

 .لبقة اكثر
وحىت االن مل استلم شهاديت  21/10/2019حضرت دورة أتهيل املقبلني على الزواج بتاريخ  .30

 .و اجلوالأ اإلمييلارجو التواصل على 
قام برفع صوته علي وعلى  -1لدي شكوى خبصوص احد املوظفني العاملني لدى مركز مشل : .31

مل تكن لدي جلسات هتيئة معه ومت التدخل  -2ابنيت وعندي طليب منه خفض صوته جتاهل ذلك.
ومن  -4أسلوبه مع األطفال كان سيء وغري مهين. -3منه بدون أي موعد او خرب مسيق لدي.

طلب من املوظف املسؤول عن احلالة بكتابة خطاب أبين غري متعاونة رغم دون أي جلسات هتيئة 
اي  فكيف يتم اهتامي بذلك من غري انه ليس املسؤول عن متابعة احلالة ومل يكن مطلع عليها.

 جلسات وكيف حيق للموظف التعامل معي ومع ابنيت هبذه الطريقة الغري مهنية.
فوا كتري بشكل واضح واخر مكاملة قال يل السيستم عطالن معظم اللي بريدوا ع اهلاتف بيصر  اداميً  .32

ومياطلوا ابملواعيد وتالقي اخلط احتول على الريسبشن ويرجع الريسبشن حيول على الكول سنرت 
 .لك يتقفل اخلط بكلمة نشوف ونرد وابألخر

 

 ج( اإلشادة واالستحسان:
من ابداع وتنوع وتفرد  هما يقدمونعلى مجيع  واملتألقةاملميزة  اجلمعيةشكر مجيع منسوبني أن أحب أ .1

ملا يعود  اجلبارةعلى مجيع جمهوداهتم  ومزهرمتىن هلم مستقبل ابرع أابملنافع جلميع املضافني لديهم .. 
 ..املودة ةممتنه لكل من يعمل يف الصرح اجلميل مجعي عللمجتم ابملنعة

 .ممتازين وريب يوفقكم .2
وتوضيح من دون ملل رغم كثرة  إبسهابستاذة سارة اليت ردت على اتصايل واستفسارايت شكر األأ .3

 .ودةاملمنوذج مشرف وتعطي انطباع رائع عن بيئة العمل لديكم يف ، سئليتأ
 ستاذ صاحل القرين على مااأل ةوكل العاملني عليها من مدير وموظفني وخاص املودةأشكر مجعية  .4

 الزوجية.سري وحيث كان له نفع كبري يف حياتنا لتعامل األرشاد لإقدموه لنا من نصح و 
وتوضيح من دون ملل رغم كثرة  إبسهابشكر االستاذة سارة اليت ردت على اتصايل واستفسارايت أ .5

 .ا لكمشكرً  ودةاملمنوذج مشرف وتعطي انطباع رائع عن بيئة العمل لديكم يف  سئليتأ
قدموه  ستاذ صاحل القرين على مااأل ةدير وموظفني وخاصيها من مفوكل العاملني  املودةأشكر مجعية  .6



 م2019 - حتليل نتائج قياس رأي املستفيدين

 

12 

 

ل هللا سبحانه اسأو  الزوجيةسري وحيث كان له نفع كبري يف حياتنا رشاد للتعامل األإلنا من نصح و 
ن حيفظكم وجيزاكم عنا كل ال هللا أأسو كرر شكري وتقديري أجر والثواب و له ولكم التوفيق واال

 .خري
 .خري اجلزاء كان بعد هللا سببا يف حتسن حاليت جزاه هللا عين 4املستشار  .7
 .ىل االمام دائماإممتازين وابلتوفيق و  .8
عانكم ووفقكم أخدمة للمجتمع جزاكم هللا خريا و  هما تقدمجهود تذكر فتشكر نشكر املودة على  .9

 .وسددكم
ونسأل  اجلمعيةمن جهود يف  هما تقدمونأتقدم ابلشكر والتقدير لكم ومجيع العاملني ابجلمعية على  .10

 هللا أن تكون يف ميزان حسناتكم.
 .شكرا على تقدمي النصيحة واملشورة .11
 .الربانمج اكثر من رائع بس ابقي نعرف نتائج الربانمج وشكرا .12
 .وفق هللا اجلميع مما تقدموه لصاحل اجملتمع وإفادته بشكل مجيل .13
ا يقدمونه من ابداع وتنوع وتفرد شكر مجيع منسوبني اجلمعية املميزة واملتألقة على مجيع مأن احب أ .14

على مجيع جمهوداهتم اجلبارة ملا يعود  ومزدهرابملنافع جلميع املضافني لديهم .. امتىن هلم مستقبل ابرع 
 .ابملنعة للمجتمع ممتنه لكل من يعمل يف الصرح اجلميل مجعيه مودة

اين ملن احط استشاره اتوقعت اصاًل  ليش مو حاطني يف اخليارات ممتاز وترى قليل عليكم ما .15
 .وفقكمي وريب ممتازين ️❤استشارايت  لىحرتدو وكمان نبهتوين برساله نصيه ان مت الرد ع

اشكر االستاذة سارة اليت ردت على اتصايل واستفسارايت إبسهاب وتوضيح من دون ملل رغم  .16
 .منوذج مشرف وتعطي انطباع رائع عن بيئة العمل لديكم يف مودة سئليتأكثرة 

ما وكل العاملني عليها من مدير وموظفني وخاصه االستاذ صاحل القرين على  املودةمجعية أشكر  .17
 الزوجية.لنا من نصح وارشاد للتعامل االسري وحيث كان له نفع كبري يف حياتنا  هقدمو 

 .جدا متميزةخدمات  .18
 جزاه هللا عين خري اجلزاء كان بعد هللا سببا يف حتسن حاليت. 4املستشار  .19
 ابلتوفيق وإىل األمام دائما.ممتازين و  .20
 االستشارةعلى مستوايت ألكن يف  جمانيةنشكر القائمني على هذا اجملهود الرائع مجيعها خدمات  .21

 .نصح الكل يتجه هلذا املكانأواملكان والدورات جزاكم هللا كل خري حقيقي 
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 :ذوي العالقة ابجلمعية: قياس رضا خامًسا
 النسبة املوضوع م
 %79 ابجلمعيةالعاملون  1
 %85 أعضاء اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة 2
 %86 املاحنون 3

 %100 اجملموع
 

، %85، أعضاء اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة، ونسبة رضا %79 العاملون ابجلمعيةيالحظ أن نسبة رضا 
=  3÷ النسب الثالثة ، وابلتايل فإن معدل نسبة رضا ذوي العالقة هي جمموع %86ونسبة رضا املاحنني 

83.3% 
 

 (%83.3) لدى ذوي العالقةذن نسبة الرضا العام إ
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