تقرير موجز عن استبيان رضا الداعمني (1438هـ)
 -عدد المشاركين ( )196مشارك.

السؤال األول  :يسعدين تواصل خريكم معي ؟
شهريا

 %85سنويا  %12ال أرغب %3

السؤال الثاني  :الوقت املناسب يل للتواصل ؟
بعد
العصر

 %54صباحا %22

بعد

 %18أخرى %6

الظهر

السؤال الثالث  :الطريقة املفضلة للتواصل ؟
رسائل

SMS

 %54واتساب %33

االتصال
المباشر

البريد

%7

اإللكتروني

السؤال الرابع  :أحرص على متابعة أخبار وبرامج مجعية خريكم ؟
نعم

%61

أحيانا

%35

ال

%4

السؤال الخامس  :هل انت ر ِ
اض عن أداء وبرامج خريكم ؟
نعم

%79

نوعا ما

%20

ال

%1

%6

أهم النتائج والتوصيات
 بناء على أن دورية التواصل املفضلة لدى االغلب هي الشهرية ( )%85فيجب جدولة أعمال القسم املختصواعادة النظر يف موارده الشرية حبيث تكون باحلجم املالئم واملناسب هلذه الدورية مع االخذ يف االعتبار املهام
واالدوار االخرى املطلوبة من القسم.
 ينبغي الرتكيز يف التواصل مع الداعم على فرتة بعد العصر بالدرجة األوىل مث بعد الظهر ألن هذا هو االنسبلألغلب ومبا أن دوام قسم (والء الداعمني) بنفس دوام أغلب ادارات اجلمعية يف الفرتة ( )4-8مساءً فهذا
يتطلب حلول مناسبة من املسار لتلبية رغبة الداعم بالتواصل يف الوقت املناسب له.

 على الرغم من أن أكثر الداعمني ( )%54يرغبون بالتواصل عن طريق رسائل ( )SMSإال اهنا مكلفة فيجبابتكار طريقة مناسبة للتواصل توافق رغبة االغلبية مع عدم امهال أن الثلث منهم تقريبا يرغب بالتواصل عن
طريق الواتساب.
 استغالل رسائل االفادة بالتربع قد تكون فكرة مناسبة وال حتمل اجلمعية تكلفة اضافية. جيب تنويع وسائل االخبار ونشر الربامج بكل طريقة ممكن ألن هناك حرص كبري من الداعم على املتابعة( )%61حيرصون حرصاً مستمراً بينما ( )%35يتابعون يف فرتات متقطعة.
 ال شك أن نسبة ( )%79نسبة عالية يف الرضا عن االداء وهي تبعث على االبتهاج والثقة يف اجلهود املقدمةللداعمني إال أننا نرى أنه من املهم اجياد مبادرات للتعرف على أسباب عدم الرضا او ضعف الرضا عند البقية
للوقوف على أبرز املشكالت وطرح حلول وعالجات مناسبة هلا.

طلبات مهمة وخاصة من الداعمني
 اجياد منتجات تدعم االيتام من حفاظ القران. متابعة دوام بعض املعارض خصوصا (السالمة). التواجد يف احملافل والفعاليات. احدهم طلب عدم ارسال أي رسالة! -توسيع شرحية املستفيدين.

