
1)ھل سبق أن سمعت عن جمعیة البر الخیریة بوادي محرم والھدا ؟

17 رًدا

2)كیف تعرفت على الجمعیة الخیریة بوادي محرم والھدا ؟

16 رًدا

استبیان المجتمع الخارجي عن جمعیة البر الخیریة بوادي
محرم والھدا ( النصف األول ) لعام 2018 م

17 رًدا

نشر التحلیالت

نعم
ال

94.1 % 

من خالل خدماتھا التي تقدمھا
من خالل الحمالت اإلعالنیة
عن طریق األصدقاء والزمالء
من خالل وسائل اإلعالم الحدیثة
عملت مسبقاً بالجمعیة
العمل بھا
جمیع ما سبق

12.5 % 

12.5 % 

50 % 

https://docs.google.com/forms/d/1OXKHqZII5fR8gjkKdNRCbe8qefIma9gtuN9CKmkYoRA/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics


3)ھل سبق أن شاركت في أي من البرامج أو المشاریع التي تقدمھا الجمعیة ؟

17 رًدا

4)مدى رضاك عن الدعم الذي تقدمھ الجمعیة في تطویر األسر التابعة لھا؟

17 رًدا

5)مدى رضاك عن استفادة الجمعیة من الوسائل اإلعالنیة لنشر أنشطتھا وبرامجھاوأعمالھا ؟

17 رًدا

نعم
 % 58.8ال

41.2 % 

راضي
راضي إلى حد ما
 % 23.5غیر راضي

47.1 % 

29.4 % 

راضي
راضي إلى حد ما
غیر راضي

11.8 % 

35.3 % 

52.9 % 



6)مدى رضاك عن دور الجمعیة وتفاعلھا مع المجتمع والسعي لإلرتقاء بھ ؟

17 رًدا

المشاركة في بناء الخطة اإلستراتیجیة

من خالل تعاملك مع الجمعیة خالل الفترة الماضیة ما األشیاء التي أثارت إعجابك وترى أنھا نقطة تمیز وقوة لدى
الجمعیة وتوصي الجمعیة بتعزیزھا ؟

17 رًدا

وجود تخطیط

استخدام وسائل التواصل االجتماعي

الحرص على المستفید أكثر من الحرص على الموظف  
 

قوة اإلدارة 
 

اإلھتمام بجانب األرامل والمطلقات

جیل الشباب وحماسھم وتفانیھم في العمل

تنوع مشاریعھا

واالھتمام بالفقراء والمحتاجین

.

راضي
راضي إلى حد ما
 % 23.5غیر راضي

41.2 % 

35.3 % 



بوجھة نظرك ما ھي األشیاء السلبیة التي الحظتھا في الجمعیة وترى أنھا كانت تشكل نقطة ضعف للجمعیة وتوصي
الجمعیة بتجنبھا خالل الفترة القادمة ؟

17 رًدا

مبنى الجمعیة

.

عدم تنوع البرامج وایجاد افكار جدیده لتنمیة الموارد

التشدید على الموظف وعدم المرونة في بعض األمور البسیطة كالتأخر البسیط أو الغیاب غیر المتكرر  
 

الفجوة بین اإلدارة العلیا واالدرة التنفیذیة والموظفین مما أدى إلى ضعف روح الفریق الواد

ربما تقدیم الدعم لغیر المحتاجین

االعالنات

إجاد وظائف للشباب في محالت البیع والشراء-وظیفة سائق وایت ماء الخیاطة للنساء والرجال

عدم الظھور االعالمي



من خالل نظرك للتغیرات اإلیجابیة الكبیرة التي تعیشھا المملكة العربیة السعودیة في كآفة النواحي برأیك ماھي الفرص
المستقبلیة التي تود من الجمعیة االستفادة منھا ؟

17 رًدا

التحول للخدمات االلكترونیة

.

ایجاد فرص عمل لالسر المحتاجھ وتحویلھا من اسر محتاجھ الى اسره عاملھ

ضرورة اھتمام الجمعیة بتدریب الشباب على المھن الحرفیة خصوصا بعد خروج كثیر من العاملین غیر السعودیین
واستغالل مشروع توطین المھن 

 
وكما قیل 

صنعة في الید أمان من الفقر بإذن اللھ

ال یوجد اجابھ

التماشي مع الوضع

..



برأیك ما ھي أبرز النقاط التي ترى أنھا قد تشكل نوع من أنواع المخاطر المستقبلیة على القطاع الخیري وتحرص أن
تسعى الجمعیة إلى حلھا أو تجنبھا في خطتھا القادمة ؟

17 رًدا

الضعف االقتصادي

.

قلة الدعم .

عندما تكون اإلدارة قویة وناجحة ثم تأتي بعدھا إدارة ضعیفھ وتھدم ما سبق بناؤه

الیوجد

الشي

....

البرود االعالمي

قلة الدعم



مشاریع ومبادرات تتمنى رؤیتھا في استراتیجیة الجمعیة القادمة ؟

17 رًدا

لم یتم إنشاء ھذا المحتوى وال اعتماده من ِقبل Google. اإلبالغ عن إساءة االستخدام - شروط الخدمة - سیاسة الخصوصیة

اوقاف خیریة

.

من مبدا علمني الصید وال تعطیني سمكة ، التوجھ الى ایجاد فرص دخل تعتمد ع المحتاج نفسھ

نادي ثقافي ریاضي لكبار السن

العمل على توسعة الخدمات المقدمھ للمجتاجین

ال یوجد

نسأل اللھ تعالى لنا ولكم التوفیق والسداد

كفالھ الیتیم

دعم المجتمع بالجانب المعرفي

نماذج 
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