
 

 اململكة العربية السعودية
 مبحافظة الرساجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم 

 
 املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة  بإشراف

  9803ترخيص رقم 
 
 

 

 :وكانت النتائج وفق التاليمن خالل استمارة الرضا والوالء المجتمعي للجمعية شارك عدد من المستفيدين في االستبانة 
 

 الرضا والوالء المجتمعي للجمعيةاستبانة 

 المشاركين نسبة
 نساء رجال

..55% 4454% 
 

 أداء المجمعات والدور
 عدم رضا متوسط رضا تام

08% 71% 3% 
 

 أثر كتاب هللا تعالى في سلوكيات وأخالق ابني
 منخفض متوسط عالي

08% 08% 8 
 

 بينھما المتبادلة والثقة الحلقة مشرف مع األمر ولي عالقة
 منخفض متوسط عالي

1757% 08% 058% 
 

 األمور أولیاء طموح یوازي بما الطالب كافة یحتاجھا التي والخبرات الذاتیة للتنمیة السبل كافة بتوفیر الدور /المجمعات تھتم

 منخفض متوسط عالي

.353% 4454% 053% 
 

 المطلوبة األھداف تحقيق نحو ناالب ومتطلبات رغبات الجمعية تُحقق
 منخفض متوسط عالي

5454% 3757% 45.% 
 

مما يؤكد رضا غالبية المجتمع المحلي عن أداء المجمعات والدور التابعة للجمعية، في الوقت الذي نطمح فيه للوصول إلى نسبة 

 رضا تامة بمعالجة السلبيات وتعزيز اإليجابيات
---------------------------------------------------- 
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  9803ترخيص رقم 
 
 

 

 :وكانت النتائج وفق التالي ،عدد من المستفيدينطالع من خالل استمارة رضا المستفيدين شارك في االست
 

 المستفيدينرضا استبانة 

 المشاركين نسبة
 طالب وطالبات معلمین ومعلمات مدراء ومدیرات

0.% .8% 0.% 
 

 اتة الحلقفترات إقام
 عدم رضا حد ما رضا تام

075.% 70% 85.% 
 

 بيئة الحلقة
 عدم رضا حد ما رضا تام

.8% 31% 70% 
 

 إدارة الحلقات من خالل التقنية الحديثة
 عدم رضا حد ما رضا تام

58% 705.% 705.% 
 

 الوسائل التعليمية الحديثة وتطور مستوى الحلقة
 عدم رضا حد ما رضا تام

1.% 0.% 8 
 

 ليميةمخرجات الحلقات التع
 عدم رضا حد ما رضا تام

.55.% 705.% 0.% 

 

مما يشير إلى رضا النسبة الكبيرة من منسوبي المجمعات والدور التابعة للجمعية عن فترات وبيئة الحلقات وإدارتھا والوسائل 

ومخرجات الحلقات، في الوقت الذي نطمح فيه للوصول إلى نسبة رضا تامة بمعالجة السلبيات وتعزيز المستخدمة فيھا التعليمية 

 .يجابياتاإل
---------------------------------------------- 
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 :كانت النتائج وفق التاليالوالء واالنتماء لدى الموظفين من خالل استمارة 
 

 على التفكير من أجل التطوير الذاتي والعملي في الجمعية حرصال
 ال إلى حٍد ما نعم

8350% 550% 8 
 

 الطموح للوصول إلى مستوى أعلى في العمل
 ال إلى حٍد ما نعم

788% 8 8 
 

 ألسس والمفاھيم المتعلقة في العملا ةمعرف
 ال إلى حٍد ما نعم

505.% 315.% 8 
 

 األداء تقييم نتائج على بناء والتطويرية التدريبية احتياجاتي تحديد يتم
 ال إلى حٍد ما نعم

315.% .8% 705.% 
 

 حصوله على التقدير المناسب عند إنجاز العمل
 ال إلى حٍد ما نعم

.55.% 4350% 8 
 

 الشريفة والمنافسة التعاون روح العمل جو يسود
 ال إلى حٍد ما نعم

0753% 7050% 8 
 

 توفر المكان والمكتب المناسب لطبيعة العمل
 ال إلى حٍد ما نعم

8350% 550% 8 
 

 ةالبشري مواردبال المتعلقھ واألنظمة السياسات كافة على اإلطالع لموظفيھا الجمعية توفر
 ال إلى حٍد ما نعم

015.% 705.% 8 
 

 ةالمالي المميزات نفسب آخر مكان في آخر عمل عليك عرض في حال توافق
 ال إلى حٍد ما نعم

550% 0.% 5050% 
 

 

دورات بإقامة لي عأوالعمل جاري على رفع هذه النسبة للوصول إلى مستوى  ،عالیة لدى غالبیة الموظفیننتماء اوالء ونسبة جود ووهذا یشیر إلى 

 .معرفة األسس واألنظمة في العملزیادة نسبة للموظفي الجمعیة إقامة دورات مكثفة وورش عمل وفي  ،ي الوالء واالنتماءفوورش عمل 

 


