
ھل أھداف الجمعیة واضحة ومحددة بشكل كافي؟
24 رًدا

ما مدى تقییمك ألسلوب التواصل مع الجمعیة؟
23 رًدا

ما درجة االجابة على طلباتكم واستفساراتكم ومقترحاتكم؟ 
24 رًدا

استبیان قیاس رضا أعضاء جمعیة الحوكمة التعاونیة 
24 رًدا

نشر التحلیالت

نسخ

راضي
 % 45.8غیر راضي

54.2 % 

نسخ

راضي
 % 47.8غیر راضي

52.2 % 

نسخ

راضي
 % 37.5غیر راضي

62.5 % 

https://docs.google.com/forms/d/1hq3rzF0PYBmVHpFW4yVaYYWpo5kp7ipAIUlWx9_Xefo/edit#start=publishanalytics


   ما مدى رضاكم عن البرامج التي تقدمھا الجمعیة عبر منصات التواصل االجتماعي؟

24 رًدا

مامدى رضاكم عن المشاركة في اتخاذ القرارات؟
23 رًدا

ھل تقوم الجمعیة بإطالعكم على إنجازاتھا بشكل دوري؟ 
23 رًدا

نسخ

راضي
 % 45.8غیر راضي

54.2 % 

نسخ

راضي
 % 56.5غیر راضي

43.5 % 

نسخ

راضي
 % 60.9غیر راضي

39.1 % 



   ما مدى رضاك بشكل عام عن الجمعیة؟ 

23 رًدا

مالحظات أخرى:
5 ردود

لیس ھناك منتج فعلي یحرك أعمال الجمعیة التعاونیة إنما مبادرة توعویة یشكرون علیھا

آمل أن یعمل المسؤولین في الجمعیة على وضع خطط للتواصل مع أصحاب المصلحة واالستفادة من خبراتھم في المجال والتركیز على
ما أنشأت الجمعیة من أجلھ بحسب تطلعات المؤسسین ووضع الخطط والمستھدفات الالزمة النجاح الجمعیة وتحقیق مستھدفاتھا.

كنت أطمح أن یكون لنا دور أكبر واستفادة مھنیة ومادیة من مشاریع الجمعیة حسب الوعود ولكن مع األسف لم یتم ذلك

في مرحلة التأسیس البد من وجود قصور وفجوات نقدر ذلك ویمكن معالجتھا و تالفیھا.

لالسف الجمعیة لم نرى اي تقدم خالل سنة  
نامل منكم تغییر مجلس االدارة وترشیح عضو من خارج االعضاء المؤسسین وتفعیل دور اللجان التابعھ للمجلس ومراجعة استراتیجیة
الجمعیة والعمل بناًء على خطط واضحة والعمل على تفعیل الجانب االستثماري والعمل بشكل مؤسسي والعمل على التسویق الجمعیة

بشكل عالي الجودة ولیس بناًء على اجتھادات شخصیة  
كل شخص دفع مبلغ وقدره والى االن لم نرى اي تقدم  

امل العمل بكل احترافیة. 
وبالنسبة للشعار أیضاً غیر راضي علیھ وال یعطي اي انطباع بمواكبة التطور اللي حاصل االن  

نحتاج الى ادارة تسویق عالیة المستوى وارى من الممكن المدیر التنفیذي استقطاب شخص ذو كفاءة عالیھ مع االبقاء على االخ الموجود
االن لكن نحتاج لشخص ذو خبرة عالیھ ولدیھ عالقات

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

نسخ

راضي
 % 52.2غیر راضي

47.8 % 

نماذج 

https://docs.google.com/forms/d/1hq3rzF0PYBmVHpFW4yVaYYWpo5kp7ipAIUlWx9_Xefo/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

