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مقدمة:
نظرا لتدني مستوى االشتراكات في العام المالي  2020م والتي لم تتعدى  ٤27٤٨٩رياال و  1٤0٨عضوا
وعضوة ،منذ بداية العام وحتى نهاية شهر اكتوبر  2020م ،وتبقى شهران فقط على نهاية العام المالي؛ انبثقت
فكرة اطالق استبانة العضوية واالشتراكات وحث المجتمع على المشاركة في تعبئتها للتعرف على عدد
المشتركين في عضوية الجمعية والراغبين في االشتراك ،واستقصاء رغباتهم في طريقة تسديد رسوم العضوية
السنوية ،ولتذكير المجتمع بضرورة تسديد االشتراك السنوي بغية تدارك ما بقي من ايام السنة في عمل ما يمكن
عمله من تنشيط للحملة اإلعالمية التي بدأت في أغسطس  ،2020واستهدفت تذكير األعضاء لدفع رسوم
االشتراك السنوي وتشجيع افراد المجتمع على االنضمام الى عضوية الجمعية وبالتالي رفع ايرادات االشتراكات
لما لها من دور كبير في مساندة برامج الجمعية ،ولما تعكسه من اهتمام افراد المجتمع وتعاطفهم مع المحتاجين
والمعوزين.
عضوا وعضوة ً (عاملين
وقد وصل عدد األعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم في العام  201٩م الى 17٦٣
ً
ومنتسبين)  ،وهؤالء يمثلون نسبة  ٪٤.٥فقط من مجموع سكان القديح البالغ  ٤0000فردا تقريبًا .وتعتبر هذه
النسبة متدنية جدًا؛ ولذا ينبغي على إدارة الجمعية ،ممثلة في لجنة العالقات العامة ،وضع الخطط العملية
لمضاعفتها بتكثيف الحمالت المركزة للمحافظة على األعضاء الحاليين والستقطاب أعضاء جدد يساهمون في
دعم الجمعية واستدامة المورد المالي من اشتراكاتهم.
اعداد وتصميم االستبانة واالستعداد النطالقاتها:
تولى المركز االعالمي التخطيط لالستبانة وصياغة اسئلتها لتحقيق االهداف والفائدة المبتغاة منها ،وقد تم
االنتهاء من اعداد أسئلة االستبانة في  7نوفمبر  .2020وفي  ٨نوفمبر ،ارسل ملف االستبانة لمقرر تقنية
المعلومات ورئيس مجلس إدارة الجمعية لالطالع والموافقة على بدء العمل ،على أن يقوم موظف تقنية
المعلومات بتصميم االستبانة على موقع الجمعية بواسطة وورد برس .وفي  10نوفمبر تم االعالن عن انطالقة
االستبانة في خبر بعنوان "جمعية مضر تطلق استبانة للتعريف باالشتراك السنوي والطرق المتاحة للتسديد".
وقد واكب المركز اإلعالمي تحرير ونشر اإلخبارعنها ،ومتابعة االحصاء اليومي للمشاركين فيها والتحليل
المبدئي للبيانات .واستمر بتكثيف النشر حسب خطة سير االستبانة الزمنية ،الستقطاب المشاركة فيها ،واستمرت
المتابعة وتعزيز النشر  1٩يوما منذ اطالقها حيث تم ايقاف استقبال المشاركة فيها بتاريخ  2٩نوفمبر.
وتمثلت مساهمة تقنية المعلومات في تصميم االستبانة بواسطة وورد برس وتحميلها على موقع الجمعية،
واطالع المركز اإلعالمي على اعداد المشاركين فيها وارسال النتائج ألكثر من مرة .وقد تم تعديل االستبانة
على الموقع بعد ورود مالحظات من المشاركين فيها ،ما أضاف مرونة لمشاركة غير األعضاء .كما ساهمت
لجنة العالقات في ارسال االستبانة عبر واتساب جوال العالقات ،و ساهم المجمع الطبي العام بنشر االستبانة
مرتين بنشر خبر االستبانة عبر واتساب جوال المجمع.
وقد استعان المركز اإلعالمي بالوسائل المتاحة التالية:
 موقع الجمعية
 تطبيق الجمعية
 حسابات الجمعية على وسائل التواصل االجتماعي (السوشل ميديا)
 واتساب جوال العالقات العامة
 واتساب جوال المجمع الطبي
 التطبيقات االخبارية المتاحة
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أهداف االستبانة:
 التعرف على عدد المشتركين في عضوية الجمعية
 تذكير الراغبين في االشتراك السنوي قبل نهاية العام الحالي  2020م
 استقصاء رغبات المشتركين في طريقة تسديد اشتراك العضوية السنوي
 استقطاب مشتركين جدد لزيادة عدد اعضاء الجمعية
 تعزيز ورفع مستوى االشتراكات كمورد مالي.
أسئلة االستبانة:
لتحقيق أهداف االستبانة ،تم تصميمها لتعكس تنوع الجمهور بين ذكور واناث وأعمارهم وتوزيع المهن
والوظائف ،وقياس مدى تفاعل الجمهور مع عضوية الجمعية ومعرفتهم بأنواعها وشروطها واستحقاقاتها
ومميزاتها إضافة إلى رسوم االشتراك السنوي وهل تم دفع رسوم العام المالي  2020م والطرق المفضلة لدى
األعضاء في تسديدها وعدد أفراد العائلة وهل تم تسجيلهم.
خطة سير االستبانة الزمنية:
 تم اطالق االستبانة في  10نوفمبر عبر نشر خبر بعنوان "جمعية مضر تطلق استبانة للتعريف
باالشتراك السنوي والطرق المتاحة للتسديد"
 تم نشر خبر اطالق االستبانة في  10نوفمبر على موقع الجمعية وحساباتها على شبكات التواصل
االجتماعي (تويتر ،انستغرام ،فيسبوك ،واتساب) والتطبيقات اإلخبارية المتاحة (القديح  ،2٤جهينة
اإلخبارية ،بث الواحة ،القطيف اليوم  ،صبرة )
 نشر تطبيق القطيف اليوم الخبر في  12نوفمبر بعنوان "في القديح ..مضر تدعو االهالي للتبرع بريال
واحد يوميا"
 نشر تطبيق القديح  2٤الخبر في  1٤نوفمبر بعنوان في القديح  ..جمعية مضر تطلق استبانة للتعريف
باالشتراك السنوي والطرق المتاحة للتسديد
 ساهم المجمع الطبي بنشر خبر ورابط استقبال المشتركين للتسديد واالستبانة على جوال المجمع الطبي
في  1٥نوفمبر
 نشرت صحيفة صبرة الخبر في  1٥نوفمبر بعنوان "لاير في اليوم لسداد االشتراك السنوي أكثر من
طريقة"
 تم نشر االستبانة على حساب الجمعية في االنستغرام في  ٦-17نوفمبر
 نشرت االستبانة عبر واتساب جوال العالقات في  17نوفمبر وتم االرسال مرتين
 تم تحديث تصميم االستبانة في  1٨نوفمبر العطاء خيارات مرنة لغير المشتركين لمواصلة تعبئة كامل
االستبانة وعدم التوقف عند اسئلة غير المشتركين
 تم نشر خبر آخر في  21نوفمبر بعنوان "جمعية مضر مستمرة في استقبال األعضاء الراغبين بتسديد
اشتراكهم السنوي"
 تم نشر الموشن جرافيك الشتراكات العام الماضي في  2٣نوفمبر ومعه رابط قناة اليوتيوب مع رابط
االستبانة
 نشر تطبيق القديح  2٤الخبر في  2٣نوفمبر توصية بعنوان مجلس االدارة بجمعية مضر الخيرية
بالقديح يأمل من أبناء المجتمع تعبئة االستبانة
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 تم نشر رابط االنستغرام على جوال العالقات في  2٦نوفمبر مع بطاقة االشتراكات ورابط استبانة
االشتراكات
 أعاد المجمع الطبي في  2٦نوفمبر نشر خبر ورابط االستبانة على واتساب جوال المجمع الطبي
 تم نشر خبر استقبال االعضاء لتسديد االشتراكات وكانت االستبانة جزءا من الخبر ونشرت برابط من
صفحة االنستغرام في  ٣1نوفمبر.
مدى تجاوب المجتمع مع االستبانة:
أُطلقت االستبانة في  ٩نوفمبر  ، 2020وبدأ الجمهور بالتفاعل معها والمشاركة فيها في نفس اليوم وكانت آخر
مشاركة في  2٤نوفمبر ،رغم أن المشاركة في االستبانة بقيت متاحة حتى  2٩نوفمبر وهو اليوم الذي تم فيه
اغالقها .ويوضح الجدول مدى تجاوب وتفاعل الجمهور ،ويتضح أن أعلى مشاركة يومية كانت في  1٦و 17
نوفمبر ،وفيما عدا هذين اليومين ،يتضح انخفاض التفاعل مع االستبانة.
عدد المشاركين في االستبانة
٣
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٤
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٩
٣
2
1
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٤
270
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النتائج:
شارك في االستبانة  270فردًا  ،وشكل الذكور  ٪77واالناث  ، ٪2٣وتعتبر نسبة االناث المشاركات متدنية
جدا ،أل ن نسبة االناث في المجتمع مساوية تقريبا لنسبة الذكور بناء على ارقام هيئة اإلحصاءات في المملكة
(نسبة االناث  ٪٤٩.1ونسبة الذكور  ٪٥0.٩حسب إحصاءات عام .)201٩

عدد المشاركين ()27٠
%23
ذكر
%77

انثى

بلغ عدد المشاركين والمشاركات في االستبانة من أعمار أقل من  1٨سنة  10افراد فقط ( ٣ذكور و  7اناث)؛
و 1٦فردا فقط ( ٨ذكور و  ٨اناث) من أعمار  2٥ – 1٨سنة؛و  7٨فردا ( ٥٤ذكور و  2٤اناث) من أعمار
 ٤0 – 2٦سنة؛ و  1٦٦فردا ( 1٤2ذكور و  2٤اناث) من أعمار اكبر من  ٤0سنة .علما ان مجموع نسبة
المشاركين والمشاركات في االستبانة من فئة أعمار  ٤0 – 2٦سنة ( )٪2٩وفئة اكبر من  ٤0سنة ( )٪٦1هي
 ،٪٩0وهي نسبة عالية جدا.

اعمار المشتركين في االستبانة
١٨٠
١٦٠
١٤٠
١2٠
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
2٠
٠

اصغر من ١٨
7
3

2٦ - ٤٠
2٤
٥٤

١٨ - 2٥
٨
٨
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ذكر
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وكانت نسبة المشاركين والمشاركات في االستبانة بلحاظ المهنة/الوظيفة كالتالي:
 الطلبة والطالبات٪7 :
 العاملين والعامالت٪1 :
 الموظفين والموظفات٪٥0 :
 المتقاعدين والمتقاعدات٪27 :
 المهن األخرى. ٪1٥ :
وكانت نسبة اإلناث في جميع المهن منخفضة جدا.
مهن المشاركين والمشاركات في االستبانة
١٦٠
١٤٠
١2٠
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
2٠
٠
طالب/طالبة

موظف/موظفة

عامل/عاملة

انثى

متقاعد/متقاعدة

اخرى

ذكر

وشارك في االستبانة  1٤٩فردا من أعضاء الجمعية ( ٩٤ذكور و  ٥٥اناث) بنسبة بلغت ( ٪٥٥نسبة الذكور
 ٪٣٥ونسبة االناث  )٪20من مجموع المشاركين والمشاركات البالغ  270فردا .وكان عدد المشاركين
والمشاركات من غير األعضاء  11٣( 121من الذكور و  ٨من االناث) وبنسبة بلغت  ٪٤2( ٪٤٥ذكور و
ذكورا واناثا  -تجشمت عناء المشاركة في االستبانة رغم أنهم
 ٪٣اناث)؛ وهذه نسبة عالية لفئة من المجتمع –
ً
ليسوا أعضاء في الجمعية.
المشاركين في االستبانة  -عضوية الجمعية
2٥٠
2٠٠
١٥٠
١٠٠
٥٠

٠
انثى

ذكر
غير عضو/عضوة
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وباستعراض إجابات المشاركين والمشاركات في االستبانة عن رسوم االشتراك السنوي ،لم يجب  ٪21منهم
على السؤال المتعلق برسوم العضوية ،أما نسبة غير المشتركين/المشتركات فبلغت  .٪2٦وكانت نسبة االناث
العضوات (منتسبات) هي  ، ٪٦أما نسبة األعضاء المنتسبين (اشتراك اقل من  ٣٦0لاير سنويا) فكانت .٪٨
وبلغت نسبة األعضاء  ٪1٤( ٪٣٩يبلغ اشتراكهم السنوي  ٣٦0رياال و  ٪2٥اكثر من  ٣٦0رياال).
مقدار االشتراك السنوي
٨٠
7٠
٦٠
٥٠
٤٠
3٠
2٠
١٠
٠
ال جواب

غير مشترك

2٠٠ - ١٠١

 ١٠٠لاير

انثى

3٦٠ - 2٠١

3٦٠

اكثر من 3٦٠

ذكر

وعن معرفة المشاركين والمشاركات في االستبانة بخيارات وتوقيت دفع االشتراك السنوي ،تبين من إجاباتهم:
 ٪٤7 هم غير أعضاء :الجواب ( )٪21وغير مشترك/مشتركة (.)٪2٦
 نسبة االناث الالتي يعلمن بخيارات دفع االشتراك السنوي هي ٪7
 نسبة الذكور اللذين يعلمون بخيارات دفع االشتراك السنوي هي . ٪٤٦
توقيت دفع االشتراك السنوي
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠
٠
ال جواب

شهري

غير مشترك
انثى

سنوي

جميع ما ذكر

ذكر

وعن مدى معرفة مميزات العضوية وحقوق العضو فتبين من إجابات المشاركين والمشاركات في االستبانة ما
يلي:
6

تقرير استبانة العضوية واالشتراكات

 اجابات  ٪٤٥منهم تؤكد عدم معرفتهم وقد يكون السبب انهم غير أعضاء :الجواب ( )٪21و ال
(.)٪2٤
 نسبة االناث الالتي يعلمن بمميزات العضوية هي ٪٥
 نسبة الذكور اللذين يعلمون بمميزات العضوية هي . ٪٥0

معرفة مميزات العضوية
2٠٠
١٥٠
١٠٠
٥٠
٠
ال جواب

ال
انثى

نعم

ذكر

وبينت إجابات المشاركين والمشاركات في االستبانة حول طريقة دفع االشتراك المفضلة أن  ٪21منهم ليس
لديهم معرفة بذلك ،وقد يكون السبب انهم غير أعضاء :ذكور ( )٪1٥.٥واناث ( .)٪٥.٥وبلغت نسبة الذين
يفضلون اإليداع المباشر  ٪2٥.٥( ٪٣2ذكور و  ٪٦.٥اناث) ؛ ونسبة الذين يفضلون الدفع االلكتروني هي
 ٪1٨.٥( ٪2٥ذكور و  ٪٦.٥اناث) ؛ أما نسبة الذين يفضلون الدفع النقدي فكانت  ٪17( ٪21ذكور و ٪٤
اناث).
طريقة
دفع االشتراك المفضلة
١٠٠

٨٠
٦٠
٤٠
2٠
٠

ال جواب

ايداع مباشر
انثى

دفع الكتروني
ذكر
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وفي معرض اإلجابة عن السؤال المتعلق بهل تم دفع االشتراك للعام  ،2020كانت اجابات  ٪21من المشاركين
والمشاركات في االستبانة تؤكد انهم غير أعضاء :ذكور ( )٪1٥.٥واناث ( )٪٥.٥؛ ونسبة الذين لم يدفعوا
االشتراك هي  ٪22( ٪٣7ذكور و  ٪1٥اناث) ؛ ونسبة الذين دفعوا اشتراكاتهم هي  ٪1٩( ٪٤2ذكور و ٪7
اناث).

دفع اشتراك 2٠2٠
١2٠
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠

2٠
٠
ال جواب

ال
انثى

نعم

ذكر

وكانت إجابة السؤال عن عدد أفراد العائلة ،من قبل المشاركين والمشاركات في االستبانة ،كما يلي:
 ٪21 من المشاركين والمشاركات لم يجيبوا :ذكور ( )٪1٥.٥واناث ( .)٪٥.٥قد يكون بسبب االلتباس
الذي حصل في اإلجابات المتاحة في األسبوع األول من بدء االستبانة.
 نسبة الذين ليس لهم أفراد عائلة هي ( ٪٤نسبة الذكور  ٪٣و االناث )٪1
 نسبة الذين لهم  ٣-1أفراد في العائلة هي ( ٪1٨نسبة الذكور  ٪1٣و االناث )٪٥
 نسبة الذين لهم  ٥-٤أفراد في العائلة هي ( ٪2٩نسبة الذكور  ٪21و االناث )٪٨
 نسبة الذين لهم  10-٦أفراد في العائلة هي ( ٪2٨نسبة الذكور  ٪2٤و االناث )٪٤

عدد افراد االسرة
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠
٠
ال جواب

ال يوجد

٣—١
انثى

ذكر
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٥—٤

١٠ — ٦

تقرير استبانة العضوية واالشتراكات

وتباينت إجابات المشاركين والمشاركات في االستبانة عند سؤالهم عن عدد أفراد العائلة المشتركين في الجمعية،
مع اجاباتهم عن عدد أفراد عائالتهم ،ونسجل ما يلي:
 ٪21 من المشاركين والمشاركات لم يجيبوا :ذكور ( )٪1٥.٥واناث (.)٪٥.٥
 نسبة الذين ليس لهم أفراد من عائالتهم أعضاء في الجمعية هي ( ٪٤7نسبة الذكور  ٪٣٥و االناث
)٪12؛ وهذه نسبة عالية جدا.
 نسبة الذين لهم  ٣-1أفراد من عائالتهم أعضاء في الجمعية هي ( ٪1٩نسبة الذكور  ٪1٥و االناث
)٪٤
 نسبة الذين لهم  ٥-٤أفراد من عائالتهم أعضاء في الجمعية هي ( ٪٨نسبة الذكور  ٪7و االناث ،)٪1
مقارنة ب  ٪2٩لديهم نفس العدد من أفراد العائلة .هنا ينبغي استهداف هذه الفئة وتشجيعها على تسجيل
أبنائها أعضاء في الجمعية.
 نسبة الذين لهم  10-٦أفراد من عائالتهم أعضاء في الجمعية هي ( ٪٥نسبة الذكور  ٪٤و االناث ،)٪1
مقارنة ب  ٪2٨لديهم نفس العدد من أفراد العائلة.
عدد افراد العائلة المشتركين
١٤٠
١2٠
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
2٠
٠
ال جواب

ال يوجد
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٥—٤

١٠ — ٦

ذكر

التوصيات:
 تفعيل دور لجنة العالقات العامة لتكون مركز الصلة والتواصل مع المجتمع للتعريف بالجمعية
ونشاطاتها وانجازاتها ،إضافة الى أنواع وشروط ومميزات ورسوم العضوية وطرق تسديدها المتاحة،
ولتشجيع أبناء المجتمع (ذكورا واناثا) على االشتراك في عضوية الجمعية وتسجيل أفراد عائالتهم في
عضوية الجمعية
 قيام أعضاء المجلس بدور فاعل في التواصل مع المجتمع وخصوصا قبل وأثناء وبعد الحمالت
االعالمية التي تطلقها الجمعية لدعم الموارد المالية
 تفعيل دور سفراء األسر والعمل على زيادة عدد المشتركين
 تفعيل دور اللجنة النسائية في تعزيز التواصل مع نساء المجتمع بكل فئاته واستقطابهن لعضوية الجمعية
 دراسة وتدشين فكرة سفراء وسفيرات الجامعات لتعزيز التواصل مع طلبة وطالبات الجامعات والكليات
واستقطابهم لالشتراك في عضوية الجمعية والعمل التطوعي في لجان الجمعية
 تقييم فكرة تكوين فريق عالقات عامة نسائي ووضع الخطط الناجعة الستهداف االناث (بكل
اعمارهن) واستقطابهن لعضوية الجمعية.
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