
 

 

 

 

  رىض متلقي اخلدمةتقرير 

 

 وزارة الرتبية والتعلمي

 

 جائزة املكل عبد هللا الثاين لمتزي األداء احلكويم والشفافية

 (1021/1023) السادسةادلورة 

 

  



   تقرير رضى متلقي الخدمة

 
2 

 احملتوايت

 رمق الصفحة املوضوع

 3 املقدمة -2

 4 معلومات عامة حول عينة ادلراسة -1

 5 ملخص ادلراسة -3

 8 حتليل النتاجئ حسب حمور القياس -4

 8 اخلدمة عىل احلصول وإجراءات العمليات عن الرىض درجة قياس: احملور األول 4-2

 20 اخلدمة عىل للحصول الالزم والوقت الزمن عن الرىض درجة قياس :احملور الثاين 1 -4

 21 اخلدمة عىل للحصول املدفوعة الرسوم عن الرىض درجة قياس :الثالثاحملور  4-3

 23 املوارد البرشية وأسلوب التعامل مع متلقي اخلدمة عن الرىض درجة قياس :احملور الرابع 4-4

 21 والاقرتاحات الشاكوى مع التعامل عن الرىض درجة قياس :احملور اخلامس 4-5

 21 التحتية والبنية العمل بيئة الرىض عن درجة قياس :احملور السادس 4-1

 21 الرىض عن التطوير املس متر درجة قياس :احملور السابع 4-1

 

  



   تقرير رضى متلقي الخدمة

 
3 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة مركز املكل عبد هللا الثاين للمتزي .2

 السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته          

 

يف خدمة املواطن ويه الطريقة املبارشة اليت حيمك ن اخلدمة احلكومية يه جوهر معل املؤسسات احلكومية أحيث         

عىل أداء املؤسسات احلكومية باكفة قطاعاهتا، جاءت التوجهيات امللكية السامية ( متلقي اخلدمة)من خاللها املواطن 

اخلدمات وقد أوىل مركز املكل عبد هللا الثاين للمتزي أمهية كربى لتحسني . ابس تحداث جائزة اخلدمة احلكومية املمتزية

 .احلكومية املقدمة من املؤسسات وذكل من خالل قياس رأي متلقي اخلدمة عن كفاءة وفعالية هذه اخلدمات

يقوم مركز املكل عبد هللا الثاين للمتزي بقياس مس توى رىض متلقي اخلدمة عن اخلدمات احلكومية املقدمة سواء         

األخرى طيةل فرتة دورة اجلائزة هبدف التعرف عىل فرص التحسني للمواطنني أو للمستمثرين أو للمؤسسات احلكومية 

وعليه فإن دور املؤسسات يمتحور حول الاهامتم مبخرجات هذه التقارير من  التقيميوالعمل عىل سد الفجوات اليت تظهر عند 

 .دمات اليت تقدهااألمر اذلي من شأنه زايدة رىض متلقي اخلدمة والارتقاء ابخل قوهفرص حتسني وحتويلها إىل نقاط 
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 معلومات عامة حول عينة ادلراسة .1

 بياانت املعلومات 

 G2Cمن النوع  101 إجاميل جحم العينة ونوع الاس تبيان

 G2Gمن النوع  0

 G2Bمن النوع  0

 عينة 101= اإلجاميل 

مت ادلراسة من خالل جولتني أجريت األوىل يف النصف األول من العام  اترخي ادلراسة

 1021والثانية يف النصف الثاين من العام  1021

 

ومت تغطية العينة املوحضة يف اجلدول أعاله كام اكن  لوزارة الرتبية والتعلمي متلقي اخلدمةلقد مت إجراء قياس رضا         

مجموعة من ومت تسهيل همة فريق البحث ولقد مت تغطية  وكذكل من قبل املدير العام الارتباطالتعاون جيدا من قبل ضابط 

حبيث تكون العينة ممثةل  الاختيارولقد روعي يف أخذ العينة تنوع متلقي اخلدمة وعشوائية ، املقدمة ملتلقي اخلدمةدمات اخل

 .جملمتع ادلراسة

 الاس تبيانالرضا عن احملاور اخملتلفة يف  لقد مت اس تخدام مهنجية ليكرت الرابعي يف حتليل العينة وقياس معدل درجة        

الباحثني  أداءعدة أدوات للتحقق من جودة ودقة وسالمة النتاجئ اخلاصة بعينة ادلراسة من خالل مراقبة  اس تخدامكام مت 

أكرب درجة والتحقق من اإلستباانت املعبئة ومن حفص أداة اإلدخال والنتاجئ اليت مت جتميعها أثناء ادلراسة وذكل للوصول إىل 

من املوثوقية لنتاجئ هذه ادلراسة ولتقدمي قمية مضافة للجهات املشاركة يف تطوير أداهئا للوصول إىل درجات متقدمة يف رضا 

ممكنة مهنا والعمل عىل اجملاالت اليت حققت أقل  اس تفادةكام مت تلخيص النتاجئ يف هذا التقرير لتحقيق أكرب ، متلقي اخلدمة

 .هذه النسب نس بة رضا هبدف رفع

حبيث تركز هذه النسب عىل أمهية احملور ابلنس بة ملتلقي اخلدمة  الاس تبيانلقد مت توزيع األوزان النسبية حملاور         

 :أدانه( 2اجلدول رمق )وميكن تلخيص هذه النسب كام يف اجلدول 

 (اخلدمات  املقدمة من حكومة إىل مواطن)  G2Cاس تبياانت النوع 

 ابلنقاطالوزن  احملور

 نقطة 100 قياس درجة الرضا عن العمليات وإجراءات احلصول عىل اخلدمة: احملور األول

 نقطة 100 قياس درجة الرضا عن الزمن والوقت الالزم للحصول عىل اخلدمة: احملور الثاين

 نقطة   50 درجة الرضا عن الرسوم املدفوعة للحصول عىل اخلدمة: احملور الثالث

 نقطة 100 قياس درجة الرضا عن املوارد البرشية وأسلوب التعامل مع متلقي اخلدمة: الرابعاحملور 

 نقطة 250 قياس درجة الرضا عن التعامل مع الشاكوى والاقرتاحات: حملور اخلامس

 نقطة 200 قياس درجة الرضا عن بيئة العمل والبنية التحتية: احملور السادس

 نقطة 200 رضا عن التطوير املس مترقياس درجة ال: احملور السابع

 نقطة 2000 إجاميل عدد النقاط

 (2)اجلدول رمق  
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 ملخص ادلراسة .3

كام  واذلي يوحض نس بة الرضا عن لك حمور من حماور القياس ميكن تلخيص نتيجة ادلراسة يف الرمس التوضيحي التايل        

جائزة املكل عبد مقارنة األداء للك حمور من احملاور مع املعدل العام للجهات املشاركة يف  (2شلك رمق ) يوحض الشلك أدانه

 .هللا الثاين لمتزي األداء احلكويم والشفافية

 

 (2)الشلك رمق 

 

 

عىل أعىل نتيجة  عىل اخلدمةالعمليات وإجراءات احلصول واخلاص بقياس درجة الرضا عن  األوللقد حصل احملور         

 املوارد البرشية وأسلوب التعامل مع متلقي اخلدمةواخلاص بقياس درجة الرضا عن  الرابعاحملور  مث جاء% 83.12بواقع 

الزمن واملتعلق بقياس درجة الرضا عن  الثاينرضا هو احملور بيامن اكن أقل احملاور % 18.21عىل نتيجة حيث حصل 

بيئة العمل والبنية واملتعلق بقياس درجة الرضا عن  السادساحملور  مث% 15.82 بواقع ل عىل اخلدمةللحصو  الالزم والوقت

عىل األوزان املعيارية للك  كام اكنت نس بة الرضا اإلجاملية واليت حسبت نباء   %11.85بواقع  للحصول عىل اخلدمة التحتية

  .%13.14 إجاملية بلغت حمور عىل نتيجة

للجهات املشاركة يف جائزة املكل عبد هللا الثاين  لمتزي األداء احلكويم والشفافية ومبقارنة النتيجة مع املتوسط العام         

وبلغت ابس تثناء احملور الثالث قد حصلت عىل نتاجئ أفضل من املتوسط العام مجليع احملاور  وزارة الرتبية والتعلميفإنه يتبني ان 

  .للمتوسط العام% 15.44مقارنة مع % 13.14نس بة الرضا اإلجاملية 

 %13.14 إجاميل معدل الرضا
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 تلخيص للنتاجئ الهنائية مجليع جوانب القياس 3-1 

واذلي يبني  (1شلك رمق ) التوضيحي التايل الشلككام ميكن تلخيص النتاجئ الهنائية مجليع جوانب قياس الرضا من خالل 

 (1جدول رمق )الشلك ومن اجلدول التايل ويتضح من هذا  اجلوانب اليت حصلت عىل أعىل وأدىن نسب رضا متلقي اخلدمة

 :ويه%( 10أقل من )بأن اجلوانب التالية حصلت عىل أقل نس بة رضا 

 نس بة الرضا جانب القياس

مثال الوقت للوصول )عدد املصاعد املتاح ملتلقي اخلدمة مناسب مع عدد املراجعني . 11

 %59.99 (اخلدمة املتواجدين يف املصعد الواحد اكن مناس باوعدد متلقي ، للطابق املطلوب اكن مناس با

 %59.99 اس تخدام املصعد والوصول للطابق املطلوب اكن سهال وفعاال. 11

 %55.94 تتواجد اجلهة يف ماكن يسهل الوصول إليه . 12

دلى املوظفني صالحيات تفوضهم ابختاذ القرار املناسب لتقدمي اخلدمة برسعة وبدون . 42

 %55.44 تعقيد

 %51.65 توفر اجلهة أماكن انتظار ذات سعة مناس بة ومقاعد مرحية . 13

 %50.00 طرق ادلفع أصبحت أفضل وأكرث تنوعا ومرونة. 82

بطاقات ائامتنية ، ش ياكت، مثال نقدا)تنوع وسائل ادلفع املس تخدمة من قبل اجلهة . 15

 %45.20 ..(   إخل

اخلدمة إذا مت حصوهل عىل اخلدمة املطلوبة وعن إماكنية قيام املوظف بسؤال متلقي . 41

 %43.73 تقدمي خدمة أخرى

 %28.22 ( بأجر أو بدون أجر)تتوفر مواقف لس يارات املراجعني . 11

 %3.47 الزمن الالزم إلجناز املعامالت معلن أو يمت إعالمك به عند التقدم للحصول عىل اخلدمة. 25

 (1)اجلدول رمق 
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 (1)رمق الشلك 
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 التحليل اإلجاميل وحبسب نوع الاس تبيان 3-3
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 حتليل النتاجئ حسب حماور القياس .4

 اخلدمة عىل احلصول وإجراءات العمليات عن الرىض درجة قياس: احملور األول 4-2

حصل هذا احملور عىل أفضل درجة رضا مقارنة مع حماور القياس اخملتلفة حيث اكنت نس بة الرضا اإلجاملية عن هذا         

من املتوسط العام  أفضلومبقارنة نتاجئ هذا احملور مع املتوسط العام للجهات املشاركة يتضح بأن األداء اكن % 83.12احملور 

 .نس بة الرضا عن لك جانب من جوانب القياس مضن هذا احملور (3شلك رمق ) التايل الشلككام يوحض % 15.41والبالغ 

 

 (3)الشلك رمق 

 نس بة الرضا جمال القياس

إلكرتونيا )تتوفر اللوحات اإلرشادية والكتيبات والنرشات التعريفية ابخلدمة وطرق احلصول علهيا . 2

 %78.54 (أو ورقيا

املوقع ، مثال الهاتف)تتعدد الوسائل املس تخدمة ابلتعريف ابخلدمة وطرق احلصول علهيا . 1

 %77.55 ( اإللكرتوين
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وضوح اللوحات اإلرشادية والكتيبات والنرشات ومدى بياهنا للواثئق الالزمة للحصول عىل . 3

 %66.66 اخلدمة

 %80.36 الواثئق املطلوبة إلجناز املعامةل مناس بة وال يمت طلب واثئق ميكن توفريها من قبل نفس اجلهة . 4

 %83.00 إجراءات وخطوات احلصول عىل اخلدمة منطقية ومناس بة وغري معقدة. 5

التوافق بني ما ورد يف التعلاميت واإلرشادات وما يمت إتباعه من إجراءات وخطوات عند تقدمي . 1

 %75.08 اخلدمة 

 %84.41 يمت تقدمي اخلدمة بشلك مطابق للمواصفات والتوقعات وغالبا ما يمت تقدمي اخلدمة بدون أخطاء. 1

 %94.61 مطلواب تتوفر الامنذج الالزمة إلجناز املعامةل حيامث اكن ذكل. 8

 %95.34 الامنذج الالزمة إلجناز املعامةل سهةل وواحضة. 1

 %85.97 عدد اخلطوات الالزمة إلجناز املعامةل مناس بة وال يوجد خطوات زائدة عن احلاجة. 20

 %88.28 عدد الزايرات الالزمة إلجناز املعامةل مناس بة ومعقوةل. 22

 %89.93 واحد وال داعي لزايرة هجات أخرى إلجناز املعامةلإماكنية إجناز املعامةل يف موقع . 21

 %77.72 ..(املوقع اإللكرتوين، الربيد، مثال عن طريق الاكونرت)تنوع القنوات املتوافرة لتقدمي اخلدمة . 23

 %95.54 ساعات الاس تقبال وأوقات احلصول عىل اخلدمة حمددة ومعلنة ومناس بة. 24

 %83.21 ور األولنسة الرضا اإلجاملية عن احمل

 (3)اجلدول رمق 

بأن أعىل نس بة رضا مضن هذا احملور اكنت تتعلق  (4شلك رمق ) والشلك أعاله (3جدول رمق ) يتضح من اجلدول        

كام اكنت أقل نس بة % 15.54حيث حصلت عىل نس بة رضا  بساعات الاس تقبال وأوقات احلصول عىل اخلدمة معلنة

التوافق ما تالها % 11.11وحصلت عىل نس بة رضا  بوضوح اللوحات الارشادية والكتيباترضا مضن هذا احملور متعلقة 

 .% 15.08حيث حصلت عىل نس بة رضا  بني التعلاميت والارشادات وما يمت إتباعة

حيث  اخليارات للك جماالت القياس مضن هذا احملورنسب اإلجاابت حسب ( 4شلك رمق )كام يوحض الشلك التايل         

مهنم بأهنم راضون وأجاب ما % 43من العينة املس تطلعة آراؤمه  بأهنم راضون جدا بيامن أجاب % 54أجاب ما نسبته 

 .بأهنم غري راضون جدا% 0بأهنم غري راضون بيامن أجاب % 3نسبته 
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 (4)الشلك رمق 

 اخلدمة عىل للحصول الالزم والوقت الزمن عن الرىض درجة قياس :احملور الثاين 4-1

ومبقارنة نتاجئ هذا % 15.82إجاملية بلغت  بني احملاور اخملتلفة بنس بة رضا درجة رضاأقل  اثين حصل هذا احملور عىل        

كام يوحض % 58.81من املتوسط العام والبالغ  أفضلاحملور مع املتوسط العام للجهات املشاركة يتضح بأن األداء اكن 

 .نس بة الرضا عن لك جانب من جوانب القياس مضن هذا احملور (5شلك رمق ) التايل الشلك

 

 

 (5)الشلك رمق 

 

ابلوقت املس تغرق لإلنتظار وإحرتام وقت متعلقة أعىل نس بة رضا اكنت  بأن (5شلك رمق ) يتضح من الشلك أعاله        

بيامن اكنت اقل نس بة رضا متعلقة مبجال اإلعالن عن الزمن الالزم % 81.11 امحيث بلغت نس بة الرضا عهن متلقي اخلدمة

حيث بلغت نس بة الرضا  الالزتام ابلوقت اذلي مت حتديدةتالها % 3.41لتقدمي اخلدمة حيث حصل عىل نس بة رضا بلغت 

  .%12.43عهنا 

 لالزم إلجناز املعامةل ويوحض الشلك التايلاإلجابة عن جمال إعالم متلقي اخلدمة عن الزمن ا مت حتليل نسب ولقد        

بيامن ال يمت إبالغ ما نسبته  فقط % 3.41بأن نس بة من يمت إبالغهم ابلزمن الالزم إلجناز املعامةل بلغ    (1شلك رمق )

 .عن هذا الزمن% 11.53
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 (1)الشلك رمق 

 ابلوقت اذلي مت حتديده للحصول عىل اخلدمة ويوحض الشلك التايل الالزتاممدى  كام مت حتليل نسب اإلجابة عن        

هبذا الوقت بيامن  الالزتاممن متلقي اخلدمة والذلين مت حتديد وقت تقدم اخلدمة هلم يمت %  12.43بأن نس بة  (1شلك رمق )

نظرا لقةل عدد العينة واليت مت  وتظهر هذه النتيجة هبذا الشلك %18.51معهم هبذا الوقت  الالزتاماكنت نس بة الذلين ال يمت 

 .حتديد وقت لها حيث مت اإللزتام معهم هبذا الوقت

 

 (1)الشلك رمق 

 

نسب اإلجاابت حسب اخليارات للك جماالت القياس مضن هذا احملور حيث  (1شلك رمق ) كام يوحض الشلك التايل        

مهنم بأهنم راضون وأجاب ما % 35من العينة املس تطلعة آراؤمه  بأهنم راضون جدا بيامن أجاب % 42أجاب ما نسبته 

 .بأهنم غري راضون جدا% 10بأهنم غري راضون بيامن أجاب % 4نسبته 



   تقرير رضى متلقي الخدمة

 
02 

 

 (1)الشلك رمق 

 اخلدمة عىل للحصول املدفوعة الرسوم عن الرىض درجة قياس :احملور الثالث 4-3

من إجاميل % 31.23بلغت النس بة املس تطلعة آراهئم واذلين يقومون بدفع الرسوم للحصول عىل اخلدمة ما يعادل         

ومبقارنة نتاجئ هذا احملور مع املتوسط العام للجهات املشاركة  %15.22العينة كام بلغت نس بة الرضا اإلجاملية عن هذا احملور 

نس بة الرضا عن لك  (1شلك رمق ) كام يوحض الشلك التايل% 11.21ملتوسط العام والبالغ من ا أقلاكن يتضح بأن األداء 

 .جانب من جوانب القياس مضن هذا احملور

 

 (1)الشلك رمق 
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بأن أعىل نس بة رضا اكنت متعلقة بعدم وجود أخطاء يف تقدير املبالغ  (1شلك رمق ) يتضح من الشلك أعاله        

بتنوع بيامن اكنت اقل نس بة رضا متعلقة % 18.13املس تحقة أو أثناء دفع أو إس تالم النقود حيث بلغت نس بة الرضا عهنا 

 قي اخلدمة بقمية الرسوماملعرفة املس بقة دلى متلتالها % 45.10حيث حصل عىل نس بة رضا بلغت  وسائا ادلفع املس تخدمة

 %11.55حيث بلغت نس بة الرضا عهنا 

نسب اإلجاابت حسب اخليارات للك جماالت القياس مضن هذا احملور  (20شلك رمق ) كام يوحض الشلك التايل        

مهنم بأهنم راضون وأجاب % 35من العينة املس تطلعة آراؤمه  بأهنم راضون جدا بيامن أجاب % 41حيث أجاب ما نسبته 

 .بأهنم غري راضون جدا% 1بأهنم غري راضون بيامن أجاب % 1ما نسبته 

 

 (20)الشلك رمق 

 

 املوارد البرشية وأسلوب التعامل مع متلقي اخلدمة عن الرىض درجة قياس :احملور الرابع 4-4 

ومبقارنة نتاجئ هذا احملور مع املتوسط العام % 18.21 نس بة رضا إجاملية بلغت اثين أعىل حصل هذا احملور عىل       

لقد مت تقس مي نتاجئ هذا احملور إىل ،و % 11.53من املتوسط العام والبالغ  أفضلللجهات املشاركة يتضح بأن األداء اكن 

 (22شلك رمق ) شلك التايلقسمني األول متعلق بتعامالت املوظفني والقسم الثاين خاص بتعامالت املسؤولني ويوحض ال 

 .واخلاص بتعامالت املوظفني نس بة الرضا عن لك جانب من جوانب القياس مضن هذا احملور
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 (22)الشلك رمق 

 

 

 نس بة الرضا جمال القياس

 %81.02 سهوةل الوصول للموظف املعين بتقدمي اخلدمة . 18

 %78.71 قدرة املوظف املعين ابالس امتع كل وفهم احتياجاتك. 11

طلب تقدمي املساعدة ، اللطف، الاهامتم، مثل التحية والرتحيب)األسلوب واللباقة يف التعامل . 30

 %76.73 (   وتقدمي الشكر ملتلقي اخلدمة وتوديعه بعد الانهتاء من تقدمي اخلدمة

 %84.65 إملام املوظفني بعملهم وفهمهم مبتطلبات تقدمي اخلدمة . 32

 %84.49 باتك واس تفساراتك برسعة وفاعليةاس تجابة املوظفني ملتطل . 31

 %83.99 يف حال حدوث خطأ يف تقدمي اخلدمة فإنه يمت معاجلة اخلطأ برسعة وفاعلية. 33

 %87.29 ميتاز املوظفون حبسن املظهر والهندام والنظافة . 34

 %79.86 ال ينشغل املوظف عنك ويتواجد يف مكتبه لكام احتجت إليه. 35

 %83.99 التعاون بني املوظفني يف تقدمي اخلدمة ومبا يصب يف مصلحة متلقي اخلدمةيسود روح . 31

مثل مساعدة متلقي اخلدمة )املوظفون دلهيم الرغبة يف مساعدة متلقي اخلدمة مبا يتجاوز توقعاهتم . 31

ي بذل هجد غري متوقع للمساعدة هبدف إرضاء متلق، تقدمي حلول وبدائل، بتعبئة الامنذج والطلبات

 %82.84 (اخلدمة

 %80.03 يتعامل املوظفون مبساواة وبدون متيزي مع متلقي اخلدمة. 38

 %87.13 يمت مراعاة خصوصية ورسية التعامالت واحملافظة عىل خصوصية بياانت متلقي اخلدمة . 31

يمت التعامل والتواصل مع ذوي الاحتياجات اخلاصة واذلين يعانون من ضعف يف البرص أو . 40

 %83.33 مع أو النطق أو أي إعاقات بدنية وكبار السن بشلك مناسب وفعالالس

 %55.44 دلى املوظفني صالحيات تفوضهم ابختاذ القرار املناسب لتقدمي اخلدمة برسعة وبدون تعقيد. 42
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قيام املوظف بسؤال متلقي اخلدمة إذا مت حصوهل عىل اخلدمة املطلوبة وعن إماكنية تقدمي خدمة . 41

 %43.73 أخرى

 %78.12 نس بة الرضا اإلجاملية عن احملور الرابع

 (4)اجلدول رمق 

بأن أعىل نس بة رضا مضن هذا احملور اكنت تتعلق  (22شلك رمق ) والشلك أعاله (4جدول رمق ) يتضح من اجلدول        

مراعاة خصوصية ورسية تالها % 81.11حيث حصلت عىل نس بة رضا  املوظفون حبسن املنظر والهندام والنظافة بمتزي

كام اكنت أقل نس بة رضا مضن هذا % 81.23يث بلغت نس بة الرضا عهنا التعامالت وخصوصية بيانت متلقي اخلدمة ح 

تالها % 43.13وحصلت عىل نس بة رضا  بسؤال املوظف عن حاجة متلقي اخلدمة خلدمات أخرىاحملور متعلقة 

فامي يتعلق ابلقسم اخلاص ابملسؤولني مضن و %  55.44س بة رضا حيث حصلت عىل ن  صالحيات املوظف يف اختاذ القرار

 . هذه النس بة (21الشلك رمق ) ابلتواصل مع املسؤولني ويوحض الشلك التايل% 3.41ما نسبتههذا احملور فلقد قام 

 

 (21)الشلك رمق 

نس بة الرضا عن لك جانب من جوانب القياس مضن هذا احملور واخلاص  (23شلك رمق ) يوحض الشلك التايلكام         

وكذكل الاس امتع  املسؤول الصالحيات الاكفية الختاذ القرار ابمتالكبتعامالت املسؤولني  واذلي يوحض نسب رضا مرتفعة 

حصل عىل نس بة حيث مبوقعة  املسؤول بتواجد بيامن اكن أقل رضا متعلق% 11.21وبلغت  ملتلقي اخلدمة ومساعدتة

12.10%. 
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 (23)الشلك رمق 

نسب اإلجاابت حسب اخليارات للك جماالت القياس مضن هذا احملور حيث  (24شلك رمق ) كام يوحض الشلك التايل      

مهنم بأهنم راضون وأجاب ما % 41من العينة املس تطلعة آراؤمه  بأهنم راضون جدا بيامن أجاب % 41أجاب ما نسبته 

 .بأهنم غري راضون جدا% 4بأهنم غري راضون بيامن أجاب % 3نسبته 

 

 (24)الشلك رمق 

 والاقرتاحات الشاكوى مع التعامل عن الرىض درجة قياس :احملور اخلامس 4-5

حيث بلغت هذه النس بة ما يعادل  للغايةلقد اكنت نس بة املس تطلعة آراؤمه واذلين تقدموا بشكوى رمسية منخفضة         

وهذا ال يعىن ابلرضورة عدم وجود شاكوى دلى متلقي اخلدمة حيث قد يكون السبب عزوف بعض متلقي اخلدمة % 0

 .عن تقدمي الشاكوى ألس باب متعددة 
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ونظرا لعدم وجود شاكوى فلقد مت إس تثناء هذا احملور متاما من معلية التقيمي ومت تقيمي احملاور الاخرى فقط كام مت         

رجة اخلاصة هبذا احملور من معدل نس بة الرضا العام، ولقد مت إس تثناء احملور اخلامس من القياس كونه مل يكن مضن إس تثناء ادل

 .العينة أي شاكوى مقدمة من قبل متلقي اخلدمة

 التحتية والبنية العمل بيئة الرىض عن درجة قياس :احملور السادس 4-1

ومبقارنة نتاجئ هذا احملور مع املتوسط العام للجهات % 11.85حصل هذا احملور عىل درجة رضا إجاملية بلغت         

نس بة  (25الشلك رمق ) كام يوحض الشلك التايل% 11.34ملتوسط العام والبالغ من ا أفضلاملشاركة يتضح بأن األداء اكن 

 .الرضا عن لك جانب من جوانب القياس مضن هذا احملور

 

 (25)الشلك رمق 

 نس بة الرضا جمال القياس

 55.94 تتواجد اجلهة يف ماكن يسهل الوصول إليه . 12

 28.22 ( بأجر أو بدون أجر)تتوفر مواقف لس يارات املراجعني . 11

 51.65 توفر اجلهة أماكن انتظار ذات سعة مناس بة ومقاعد مرحية . 13

 83.50 تتواجد لوحات تعريفية ابملسمى الوظيفي وأرقام ماكتب معلقة عىل أبواب ماكتب املوظفني . 14

 77.39 يمت تنظمي ادلور والالزتام به أثناء الانتظار للحصول عىل اخلدمة. 15

، أهجزة طباعة، فاكس، هاتف، أقالم، طوابع، مثال تصوير واثئق)تتوفر الوسائل املساندة . 11

 71.09 ..( خدمات إلكرتونية إخل

 82.01 يمت توفري أهجزة تكنولوجية للمساعدة يف تقدمي خدمة ممزية ورسيعة. 11

 78.57 املتعلقة بتقدمي اخلدمة  توفر اجلهة موقع إلكرتوين مناسب يقدم املعلومات الالزمة عهنا وخاصة.18

، املرافق الصحية، أماكن اجللوس، اجلدران، مثال نظافة األرضيات)مبىن اجلهة نظيف والئق . 11

 65.50 .( إخل

 63.53 الهتوية مناس بة ويمت الالزتام مبنع التدخني يف األماكن العامة. 10
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 76.23 (تدفئة –تكييف )اكنت درجة احلرارة مناس بة . 12

 74.75 يمت مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات اخلاصة يف تصممي املبىن وموقع تقدمي اخلدمة. 11

 83.33 هل يوجد دلى اجلهة مصاعد الس تخدام متلقي اخلدمة. 15

مثال الوقت للوصول للطابق )عدد املصاعد املتاح ملتلقي اخلدمة مناسب مع عدد املراجعني . 11

 59.99 (وعدد متلقي اخلدمة املتواجدين يف املصعد الواحد اكن مناس با، س بااملطلوب اكن منا

 59.99 اس تخدام املصعد والوصول للطابق املطلوب اكن سهال وفعاال. 11

 66.85 نس بة الرضا اإلجاملية عن احملور السادس

 (5)اجلدول رمق 

بأن أعىل نس بة رضا مضن هذا احملور اكنت تتعلق  (25شلك رمق ) والشلك أعاله (5جدول رمق ) يتضح من اجلدول        

 عن ذكل رضاالنس بة  بلغتحيث تواجد لوحات تعريفية ابملسمى الوظيفي وأرقام ماكتب معلقة عىل أبواب ماكتب املوظفني ب 

كام اكنت أقل نس بة رضا مضن هذا احملور متعلقة % 83.33حيث بلغت نس بة الرضا عهنا  وجود مصاعد تالها % 83.50

توفر اجلهة أماكن انتظار ذات سعة تالها %  18.11عىل نس بة رضا  حيث حصل بتوفر مواقف س يارات للمراجعني

 % 52.15وحصلت عىل نس بة رضا  مناس بة ومقاعد مرحية

نسب اإلجاابت حسب اخليارات للك جماالت القياس مضن هذا احملور ( 28شلك رمق )كام يوحض الشلك التايل         

مهنم بأهنم راضون وأجاب % 10من العينة املس تطلعة آراؤمه  بأهنم راضون جدا بيامن أجاب % 14حيث أجاب ما نسبته 

 .بأهنم غري راضون جدا% 8بأهنم غري راضون بيامن أجاب % 8ما نسبته 

 

 (28)الشلك رمق 

متر درجة قياس :السابعاحملور  4-1  الرىض عن التطوير املس 

بلغت النس بة املس تطلعة آراهئم واذلين تلقوا نفس اخلدمة خالل الفرتة السابقة وقاموا ابإلجابة عىل مس توى حتسن         

ومبقارنة نتاجئ % 11.83حصل هذا احملور عىل درجة رضا إجاملية بلغت من إجاميل العينة كام  %45.04اخلدمات ما يعادل 

كام يوحض % 15.13من املتوسط العام والبالغ  أفضلهذا احملور مع املتوسط العام للجهات املشاركة يتضح بأن األداء اكن 

 .نس بة الرضا عن لك جانب من جوانب القياس مضن هذا احملور( 21شلك رمق )الشلك التايل 
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 (21)الشلك رمق 

بإجراءات احلصول عىل بأن أعىل نس بة رضا مضن هذا احملور اكنت تتعلق  (21شلك رمق ) يتضح من الشلك أعاله        

حيث بلغت نس بة  الوقت املس تغرق إلجناز املعامةل أصبح أرسعتالها % 14.11حيث بلغت نس بة الرضا عن ذكل  اخلدمة

حيث حصلت عىل  حت أفضلبطرق ادلفع أصبكام اكنت أقل نس بة رضا مضن هذا احملور متعلقة % 13.10الرضا عهنا 

 %.15.13حيث حصلت عىل نس بة رضا  البنية التحتية وبيئة العملتالها %  50.00نس بة رضا 

نسب اإلجاابت حسب اخليارات للك جماالت القياس مضن هذا احملور حيث  (10شلك رمق ) كام يوحض الشلك التايل

مهنم بأهنم راضون وأجاب ما % 18من العينة املس تطلعة آراؤمه  بأهنم راضون جدا بيامن أجاب % 21أجاب ما نسبته 

 .بأهنم غري راضون جدا% 2بأهنم غري راضون بيامن أجاب % 4نسبته 

 

 (10)الشلك رمق 

 الهناية


