
 

 

م 2019لعام  يناس تبيان رضاء املس تفيدنتاجئ   

 اخلدمات اليت تقدهما امجلعية ذات جودة عالية

% من املس تفيدين موافقون عىل ان اخلدمات اليت تقدمه امجلعية ذات جودة عالية .95جاءت نس بة   

% غري موافقون عىل ذكل .1% مهنم موافقون اىل حد ما ، نس بة 4ونس بة   

 ميكنين الوصول للخدمات اليت تقدهما امجلعية بسهوةل ويرس

% موافقون اىل حدا 3يامن % من املس تفيدين موافقون عىل اهنم ميكهنم الوصول بسهوةل اىل خدمات امجلعية ب 97جاءت نس بة 

 ما .

 أ شعر بأ ن املدة الزمنية لتقدمي خدمات امجلعية مناس بة جدا  

% موافقون اىل حد 6% من املس تفيدين موافقون عىل ان مدة تقدمي اخلدمة يف امجلعية مناس بة جدا  ونس بة 92جاءت نس بة 

غري موافقون .%  2ما و  

 سلوك منسويب امجلعية مقديم اخلدمة ممزيا وجذاب  

.% موافقون اىل حد ما 3امجلعية و نسويبم % موافقون عىل سلوك 97جاءت نس بة   

 كفاءة أ داء العاملني يف امجلعية ممزيا  

% موافقة اىل حد ما .6% بيامن جاءت نس بة 94العاملني بمجلعية  أ داءجاءت نس بة املوافقة عىل   

 اس تجابة امجلعية لطلبات املس تفيدين رسيعا ومقنعا  

% من اراء املس تفيدين موافقون عىل اس تجابة امجلعية 95جاءت نس بة   

 تبدع امجلعية وتبتكر خدمات جديدة بس مترار

 املس تفيدين موافقون عىل ان امجلعية تبدع يف ابتاكر اخلدمات اجلديدة بس مترار.

 أ الحظ أ ن اجراءات العمل يف امجلعية فهيا نس بة عالية من املرونة

العمل يف امجلعية تتسم بملرونة . تا جراءا ان اتفقوا املس تفيدين عىل  

 تواصل منسويب امجلعية مع املس تفيدين ممزيا  

  % موافقون اىل حد ما . 3و ناملس تفيدي% ممزي مع 97بنس بة  ناملس تفيدياتفقوا 

 الاجراءات والتعلاميت ل نظمة العمل واخلدمات يف امجلعية واحضة وشفافة

العمل بمجلعية واحضة وشفافة . اال جراءاتمس تفيدين امجلعية موافقون ان   

 شاكوى املس تفيدين تؤخذ بعني الاعتبار وتعاجل بشلك رسيع

% 98تأ خذ بعني الاعتبار بنس بة  شاكؤمهكام اتفقوا املس تفيدين عىل ان   

املمزيات لاكفة فئات اجملمتع عىل اختالف مواقعهم بلعدل واملساواةامجلعية متنح اخلدمات و   

%.99اتفقوا املس تفيدين عىل ان امجلعية تقدم خدماهتا للجميع بلعدل واملساوة بنس بة   

 


