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عدد املستجيبين من عموم مناطق اململكة

الجنس

الجنسية

وقت االستطالع

903

%85

%75

%15

%25 غير سعوديسعودي

 شعبان 1441هـ - أبريل 2020م
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%11

%69 

1. مــا حجــم الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه الجمعيات 

الخيريــة الســعودية يف مواجهــة وباء فيــروس كورونا

2. هــل علمــت عــن أي نشــاط للجمعيــات  الخيرية 

الســعودية يف مواجهــة وبــاء فيــروس كورونا

كبير

%62

%59

%38

%41

قليلمتوسط

%20

3. هــل ســمعت عــن أي مبــادرة لتنســيق الجهــود 

ــات  ــعودية والجه ــة الس ــات الخيري ــن الجمعي بي

ــا ــروس كورون ــاء في ــة وب ــمية يف مواجه الرس
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4. هــل تعــرف أحــدا تطــوع للعمــل 

يف مواجهــة وبــاء فيــروس كورونا   

5. هل أنت ىلع اســتعداد للتطوع 

ــاء فيروس كورونا يف مواجهة وب

نعم بالتأكيد
مع توفر الوقاية الالزمة

نعم ولكن
ليس يف الوقت الحالي

كال
الجهود الحالية كافية

كال ىلع اإلطالق

%72

%14

%11

%3

%57

%43

النشــاط  طبيعــة  مــا   .6

الــذي تفضــل التطــوع فيــه 

%44

%10%7%4

%43%29%14
خدمات
 اإلغاثة

الخدمات 
الصحية

مجال 
آخر

خدمات 
للموتى

خدمات 
التوعية 

والتوجيه

الخدمات
العامة

والتعليمية

الخدمات 
التقنية
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7. مــا الــذي يمكــن أن تقدمــه ملســاندة الجمعيــات 

الخيريــة يف مواجهــة وبــاء فيــروس كورونــا  

ــه  ــوم ب ــن أن تق ــذي يمك ــدور ال ــم ال ــا حج 8. م

الجمعيــات الخيريــة يف مجــال التوعيــة والتثقيف

ــه  ــوم ب ــن أن تق ــذي يمك ــدور ال ــم ال ــا حج 9. م

الجمعيــات الخيريــة يف مجــال الوقايــة والدعــم 

ــي  الصح

%68
%52

%39
%20

%5

التطوع 
بالجهد

التوعية بمساندة 
الجهود الحكومية

املساهمة يف التوعية 
82%الصحية حول املرض

%79

%78

%78

%78

%75

%74

%64

تعقيم األماكن العامة يف 
منطقة عمل الجمعية

توفير املعقمات والكمامات 
واملستلزمات الطبية

توزيع الكمامات واملعقمات 
يف األماكن العامة

توفير األدوية الصحية 
للمرضى وذوي الحاجة

توفير خدمات الوقاية والدعم الصحي 
للموجودين يف الحجر الصحي

توفير أجهزة حركية للمرضى واملحتاجين 
للعالج الطبيعي يف الحجر الصحي أو املنازل

توفير وسائل الوقاية للمغتربين 
واملبتعثين السعوديين يف الخارج

التحفيز نحو التوعية الدينية
التطوع

التوعية الصحية 
حول الوباء

الدعوة للتبرع 
ملكافحة وباء كورونا

التطوع 
باملشورة 

والرأي

التبرع 
النقدي

التبرع 
باملواد 
العينية

إجابة 
أخرى

%90%88%88%86%86
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ــه  ــوم ب ــن أن تق ــذي يمك ــدور ال ــم ال ــا حج 10. م

الجمعيــات الخيريــة يف مجــال اإلغاثــة والدعــم

11. مــا حجــم الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه 

الجمعيــات الخيريــة يف مجال  الخدمــات التعليمية 

12. بشــكل عــام، ما هو مســتوى رضاك عــن أداء الجمعيات 

الخيرية الســعودية يف مواجهة وبــاء فيروس كورونا 

توزيع السالل الغذائية 
ىلع األسر املحتاجة

التدريب ىلع التعلم 
االلكتروني عن بعد

%91

%73

%82

%67

%79

%67

%73

%64

%72

%69

منح إعانات مالية غير 
مستردة لألسر املحتاجة

املساهمة يف توفير أجهزة 
التعليم عن بعد لغير القادرين

دعم توصيل الخدمات األساسية 
إلى املنازل خالل الحجر املنزلي

إنتاج تطبيقات ومنصات تخدم 
التواصل يف التعليم والتدريب

سداد األقساط املتعثرة عن 
األسر املحتاجة خالل األزمة

توفير اإلنترنت مجانًا للمحتاجين 
بغرض إنهاء األعمال من املنازل

دعم العمال الذين توقفت أعمالهم 
وفقدوا مصادر دخلهم

تقديم قروض حسنة ملن تعطلت أعمالهم

%17%8

%27%26%22

غير 
راٍض

ال 
أعلم

راٍض

جدًا

راٍض راٍض
إلى 

حد ما
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13. كيــف تقيــم أداء الجمعيات الخيرية الســعودية 

مقارنــة بــأداء مؤسســات القطــاع الخــاص يف 

مواجهــة وبــاء فيــروس كورونــا

ــات  ــة أي الفئ ــروف الحالي ــل الظ 14. يف ظ

الجمعيــات  الدعــم مــن  التــي تســتحق 

الخيريــة  الســعودية داخــل اململكــة

املوظفون 
72%املنقطعون عن العمل

%65

%58

%42

%40

%35

%13

العاملون بالطرقات 
والنظافة واألجر اليومي

أسر السجناء

املرضى يف 
املستشفيات وأهاليهم

أصحاب األعمال الصغيرة

املعزولون يف الحجر الصحي

فئة أخرى

أفضل من أداء 
مؤسسات القطاع 

الخاص

أقل من أداء متشابهان
مؤسسات القطاع 

الخاص

ال أعلم

%46%21%14%19

T : + 966920006674 . FAX : EX. )88(

Email: info@meadadcenter.com

website: www.medadcenter.com




