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حجم العينة ونسبة االستجابة العامة

داعم أي مبقدار ربع الداعمني خالل النصف األول ذلذا العام  (5437)مت استهداف 
تقريبا% 2مشارك أي بنسبة  (108) م، وبلغ غدد ادلشاركني 2020

: وكانت االستجابة على النحو التايل SMSمت استهداف العينية خالل رابط مت إرسالو عرب تطبيق  الواتس آب ورسائل 

م2022نتائج استطالع قياس رضا الداعمني لعام 

%88نسبة الرضا العام 
:    مـقـــدمـــــة

.الداعمون جبميع فئات الدعم والذين يتم التعامل معهم خالل مجيع أقسام إدارة التسويق والداعمني :  جمتمع االستطالع 
 SMSمت إرسال منوذج  االستبانة  خالل رابط إلكرتوين  عرب  تطبيق واتس آب و رسائل : أداة االستطالع  
يهدف االستطالع إىل قياس ثقة الداعم خبريكم ورضاه عن مشاريع اجلمعية وعن التواصل معو قبل وبعد الدعم وأيضا مدى رغبتو إبعادة الدعم :  اهلدف  

خلريكم  
ألف داعم ، ومت اختيار عينة عشوائية منهم مشلت داعمون من أعوام سابقة (20)م 2022بلغ عدد الداعمني يف النصف األول لعام : عينة االستطالع 

.وأيضا داعمون جدد 

قنوات املشاركة ونسبة االستجابة يف كل قناة

smsالواتس آب

%. 1أي أقل من  (%0.8) فقط smsبينما خالل رسائل  (%6)نسبة االستجابة خالل الواتس آب بلغت    * 
أربعة أضعاف ادلستهدفني خالل الواتس آب ومع ىذا نسبة االستجابة ضعيفة مقارنة               (sms)عدد ادلستهدفني خالل  رسائل         * 

. ىو التخوف من فتح روابط ومهية smsوالسبب ادلتوقع ذلذا التباين بني الواتس و!!                ابلواتس  آب  
مع التكلفة املالية وقلة االستجابة وهل هناك قنوات أخرى ميكن تفعليها يف       (sms)مدى جدوى استخدام :                  وىنا تساؤل

                     القياسات القادمة؟ 
تفعيل قنوات أخرى سهلة وآمنة تشجع الداعمني على املشاركة يف االستطالع:  التوصية                   
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: مرئيات حول نتائج التصنيف 
 .(واتس آب  )ثلثا ادلشاركة كانت من  خالل تطبيق - 1
، ومعظم ادلشاركات من خارج ادلتعامالت مع قسم الداعمات حيث مل يشارك من                (% 67)بلغت مشاركة النساء الثلثني حيث وصلت النسبة إىل - 2

.فأعلى  ( سنة36)من ادلشاركني من الفئة العمرية  (% 82)- 3.                                 مشاركة فقط  (6)القسم سوى 
 .( رايل فأعلى5000)وأقل مشاركة فئة  (%72)أكثر مشاركة بنسبة  ( رايل5000-200)الداعمون من فئة - 4                           
من ادلفرتض أن االستطالع يوضح مدى رضا ادلشاركني عن أقسام  إدارة التسويق والداعمني ، حيث مت ارسال رابط   خاص لداعمي     - 5                           

مثل          .                                  كل قسم، إال أن ادلشاركة  يف بعض االقسام جدا ضعيفة ال ترقى إىل تعميم رأي ادلشاركني على مجيع  ادلتعاملني مع القسم
مشارك فقط  (12)ادلستقطعني ( 11)، معارض جدة (6)                                                  الداعمات

وضع آلية تضمن وصول مشاركات بعدد كاف لكل قسم ميكن تعميم النتائج املستخلصة من - :التوصية                                                  
دراسة أسباب قلة املشاركة  من بعض األقسام خاص من قسم  الداعمات حيث أغلب .                                                        - االستطالع 

.املشاركة                                                                          من فئة النساء لكن من خارج املتعامالت مع قسم الداعمات

ابعتبار ارتباط املشارك مع اهليكل التنظيمي إلدارة التسويق والداعمني: اثلثا 

تصنيف املشاركني يف االستبانة
:مشارك يمكن تصنيفهم بعدة اعتبارات   (108)    بلغ عدد المشاركين في االستبانة 

(أنثى - ذكر )ابعتبار  اجلنس : اثنيا ابعتبار قناة املشاركة: أوال 

ابعتبار  مقدار الدعم: رابعا ابعتبار الفئات العمرية للمشاركني: اثلثا 
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: من خالل الرسم البياين أعاله يتضح ما يلي 
، ويؤكد ىذا أيضا أسئلة التواصل حيث حصل سؤالني من أسئلة التواصل   (%84)أن زلور التواصل ىو أقل احملاور يف نسبة الرضا - 1

.     تتواصل معي اجلمعية الطالعي على مثرات دعمي ، وتزودين اجلمعية ابدلنتجات وادلشاريع بشكل دوري :  على أقل النسب مها 
.من طلبات ادلشاركني تتعلق ابلتواصل  (5)، وأيضا وجود عدد  (%78)وكالمها حصال على نسبة 

يلي زلور التواصل سؤالني حول ادلكاتب التعريفية للجمعية أحدمها يتعلق مبستوى اخلدمة ادلقدمة من ادلكتب واآلخر        -2          
.على التوايل  (% 85)و  (% 82)   عن سهولة الوصول دلقر ادلكتب وكالمهاحصال على نسبة 

الرضا العام 

مت تقسيم أسئلة االستبانة إىل أربعة زلاور ، كل زلور فيو رلموعة من األسئلة 
واجلدول أدانه يوضح نسبة الرضا يف كل زلور مرتبة . ذلا ارتباط ابحملور

حسب النتيجة مع عدد األسئلة وأبرز االختيارات ادلؤثرة يف النتيجة

88%
الرضا حسب محاور االستبانة

الرضا عن مشاريع اجلمعية- 1
رغبة الداعم للتربع مرة أخرى للجمعية- 2
ثقة  الداعم - 3
الرضا عن التواصل مع قبل وبعد التربع- 4

أهم االختيارات المؤثرة في النتيجةالمحور

(21)صوت أتفق متاما ابدلقابل الأتفق متام اليوجد ، وزلايد  (213)عدد

ال أتفق متاما(2)الأتفق و (4)صوت زلايد و (46)يف ىذا احملور عدد

ال أتفق متاما(1)الأتفق و (7)صوت زلايد و (67)يف ىذا احملور عدد 

الرضا حسب أسئلة االستبانة 

(64)وزلايد  (23)وال أتفق  (14)ىذا احملور أقل احملاور يف نسبة الرضا ، عدد ال أتفق متام 
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 تتواصل معً الجمعٌة الطالعً على ثمرات دعمً 

 تزودنً الجمعٌة بالمنتجات والمشارٌع بشكل دوري 

 وجدت مستوى ممٌز للخدمة المقدمة لً من المكتب التعرٌفً للجمعٌة فً آخر زٌارة لً 

 ٌسهل علً التعرف على مقرات الجمعٌة

 أجد استجابة من الجمعٌة لمالحظاتً وإستفساراتً 

 اتابع منتجات ومشارٌع خٌركم للمساهمة فً دعمها  

 أكرر تبرعً للجمعٌة بإستمرار

 قٌمة سهم التبرع فً منتجات ومشارٌع خٌركم مناسبة لً 

 أوصً معارفً وأصدقائً بدعم منتجات ومشارٌع الجمعٌة 

 طرٌقة التبرع بإستخدام المتجر اإللكترونً سهل ومرن

 منتجات ومشارٌع خٌركم واضحة ومفهومة بالنسبة لً 

 أتلقى الشكر والتقدٌر من الجمعٌة بعد التبرع 

 تنوع برامج ومشارٌع الجمعٌة ٌلبً رغباتً وتطلعاتً كداعم



المالحظات والطلبات : أوال 
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دعوات وكلمات شكر للجمعية: أوال 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

معاجلة إشكاليات التواصل مع الداعمني وأيضا املالحظات الواردة حول مكاتب التعرفة وذلك من خالل تطبيق منهجية التحسني :  التوصية
اإلصدار الثاين ، (SE-PM-6)املستمر يف خريكم 

مبادرة موفقة نساعدوننا أن نساىم بعمل اخلري بيسر وسهولة ،جزاكم هللا عنا كل خري
(3)شكرا لكم ، مكرر 

كتب هللا أجركم وأعاننا وإايكم على خدمة كتابو الكرمي ولو ابليسري
.يسعدين دعم مجعية خريكم للقرآن كلما سنحت يل الفرصة ادلناسبة 

نشكر مجعية خريكم على جهودىا ادلبذولة والواضحة ، وخترج منها حفاظ كثر هللا اجعل ما قامو بو يف موازين حسناهتم وحسنات ادلتربعني 
والداعمني ذلذه اجلمعية

دعوايت لكم مبزيد من التقدم والتطور

مجعية مميزة أثق هبا جزاىم هللا عنا خريا جلزاء

مرئيات ومالحظات  املشاركني يف االستبانة

ايليت يكون عندكم كفالة األيتام لثقتنا يف اجلمعية كتب هللا أجركم
ودان ترسلون لنا تقرير عن احللقة اليت مت كفالتها من ادلتربع

وفقكم هللا وسدد خطاكم وجعلو يف ميزان حسناتكم.. أمتىن أن أطلع دائما على مشاريعكم 
 نصف جزء 100وأرجو عمل شرحية تربع خفيفة وأقل من ادلتوفر حاليا عشان كستب عدد أكرب من ادلتربعني مثل . يعطيكم العافية على جهودكم 

 لبع جزء ولكن بشكل شهري لضمان االستمرار وأيضا أرجو البحث عن طريق تسويقية حديثة ميسرة تضمن للجمعية 50وأيضا ممكن التربع مببلغ 
أسال هللا لكم التوفيق والسداد والنجاح .استمرار الدعم من الطبقات ادلتوسطة وأقل منها وخاصة يف موجات الغالء احلالية اليت يعاين منها اجملتمع 

واالستمرار
ادلتابعة وتذكري ادلتربعني ، توسيع الفروع ، التسوق اإللكرتوين ، توسيع ساعات الدوام

حافظو على مستوى العطاء
.وففكم ريب وحفظكم ، إذا ابإلمكان إضافة كفارة اليمني واإلطعام وزكاة ادلال والتربع العام أكون لكم شاكرا

جزاكم هللا خري اجلزاء ، أمتىن االستمرارية فيما أنتم عليو يف مجيع التواصل االجتماعي
اجلمعية ليس : ال يوجد ىناك تواصل مع ادلتربع دائما ،وقنوات تواصل يف تويرت غري فعالة ، اثنيا : ىناك عدة مالحظات أرغب يف إطالعكم عليها أوال 

ذلا وسائل تعريفية خارج ادلنطقة الغربية

أرجو من هللا يل ولكم األجر والثواب

هللا جيزاكم جنة عرضها السموات واألرض
جزاكم هللا خريا وكتب أجوركم ، استمروا وواصلوا وإبذن هللا تبلغ مشاريعكم مشارق األرض ومغارهبا

شكرا لك الساعني يف اجلمعية مشارعني اجلمعية جدا مجيلة ومفيدة ويف مشاريع سهمها جدا مناسب اللي ما يستطيعوا يدفعوا مبالغ كبرية أو متوسطة نسأل هللا 
القبول لنا وذلم

مرة (11)مكرر . جزاكم هللا خريا ونفع بكم ومبجهوداتكم ادلباركة يف خدمة كتاب هللا 
أشعر أبين فرد يف مجعية خبريكم وأنتمي ذلا اشعر بوالء وحب ذلا وفقكم هللا لكل ما حيب ويرضى وشكر هللا سعيكم

الشكر اجلزيل على كل ما قدمو موظفني مجعية خريكم


