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 الفرل األول

 

 المقجمة:
لتحمييل ميؽا ؼ طيؽة أساسيية الستابعية وىيؽ خمؼ أبخز آليات التقيييػ و  متمقي الخجمةيعج قياس رضا 

التججيج فيي ويعج األساس في وضع ترؽرات لمتطؽر و  ، داء ألي مؤسدة أو وزارةالزعف في األالقؽة و 
 .العسل

جيخاء بييجف إوذليغ  ،بمجيية الدواييجةبيجف قيياس جيؽدة الخيجمات التيي تقيجميا تػ إعجاد ىحه الجراسة 
البخامجية الالزمة بحيث تربح أكثخ استجابة الحتياجات وتطمعات أفيخاد السجتسيع التعجيالت السؤسدية و 
 .وتؽقعات متمقي الخجمة

 قبل ل

 :الجراسة أهجاف
وانعكياس ذليغ عميى جيؽدة  فيي البمجيية لستمقي الخجمة الخضا العام تيجف الجراسة إلى قياس معجلأواًل : 

 .مؼ خالل : الخجمة السقجمة
 . االستبانةقياس معجل الخضا حدب محاور  -1

 مؽزع حدب الشؽع االجتساعي. متمقي الخجمةقياس معجل رضا  -2

االسيييتبانة  محييياورتييييجف الجراسييية اليييى معخفييية ميييؽا ؼ الزيييعف أو الخميييل فيييي السؤسدييية حديييب ثانييييًا : 
 السعخوضة ليتػ التؽصية بسعالجتيا .

 

 :اختيار العينةمنهجية 
 

  ( سؤال تؽزعت عمى ستة محاور ىي52حتؽي )ت, و 2022رضا متلقي الخجمة لعام اعتماد استبانة تم: 
درجة الخضا عؼ عسميات السؽقع الجغخافي لسكان تقجيػ الخجمة، درجة الخضا عؼ جاىدية مكان تقجيػ الخجمة، 

 درجة الخضا عؼ العشرخ البذخي ،، إجخاءات الحرؽل عمى الخجمة، درجة الخضا عؼ الخجمات السدانجةو 
 النطباع العام .باالضافة الى ا،  درجة الخضا عؼ آلية اإلقتخاحات والذكاوي 

 :ؽا ؼ م (645)الحي يداوي 2022 /30/5وحتى  1/1/2022خالل الفتخة  خاجعيؼعجد الس مجتمع الجراسة
 السعامالت الالزمة ليػ قامؽا بسخاجعة أقدام البمجية لمحرؽل عمى خجمات او لالستفدار عؼ 
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 :االجتساعيالشؽع مؽزعيؼ حدب  سخاجعيؼعجد ال

 ( أ ججول )

 لمراجعينعجد ا النهع اإلجتماعي
 221 نداء
 424 رجال

 645 المجمهع
 

 مخاجع  (96)مؼ مجتسع الجراسة أي ( % 15 بي ) تم تحجيج عجد العينة: 
 عمى كافة أقدام البمجية . والشؽع االجتساعي افيا وحدب الجشذمؽزعيؼ جغخ  مخاجع( 96)

 

 آلية العمل:
 

 .بتحزيخ دراسة متمقي الخجمة لفخيق الجراسة لمبجء في البمجية عقج اجتساع  في األسبؽع األول مؼ شيخ مايؽ .1
 .إعجاد اإلستبانات خالل الفتخة السحجدة .2
 عجد محجد. في تعبئة مؽظفالعيشة ومدؤولية كل  عؼ حجػ البمجيةتػ إعالم  .3
 ( عؼ كل اسػ بالعيشة.2بجائل عجد)وضع و  ة ووحجة قمػ الجسيؽر ألقدام البمجية السختمفتؽزيع اإلستبانات  .4
 والتأكيج عمى الجسيع باإللتدام. 30/6/2022ولغاية  1/6/2022تعبئة االستبانات تبجأ مؼ تاريخ  .5
 يتػ تجسيع االستبانات وتحميميا وإظيار الشتائج السطمؽبة. 1/8/2022حتى  1/7/2022في الفتخة مؼ  .6

 
 التحليل : المنهجية المتبعة في

 
فيي تحمييل نتيائج  االسيتبيان  Statistical Package For Social Sciences ((SPSSتيػ اسيتخجام بخنيامج .1

 الشدب السئؽية لألسئمة السطخوحة .واحتداب التكخارات و 

 

 الخساسي لإلجابات االسئمة.  likertتػ استخجام نسؽذج  .2
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 مؽافق بذجةغيخ  غيخ مؽافق ال أعخف مؽافق مؽافق بذجة االجابة
 1 2 3 4 5 الؽزن 

 

 

 ايجاد مدتؽى الخضا العام وذلغ مؼ خالل احتداب الستؽسط الحدابي السخجح  .3
Weighted Arithmetic Mean  

 عجد السذاىجات(/مجسؽع عجد السذاىجات الكمي×= السجسؽع الكمي)لمستغيخ ي السخجحالستؽسط الحداب
 + ..... 2و + 1و / ..... + (2و × 2)س ( +1و × 1)س س=

 

فيي احتدياب معيجل الخضيا  Statistical Package For Social Sciences ((SPSSتيػ اسيتخجام بخنيامج .4
 دالت التالية:عام عؼ السؤسدة ككل حدب السعامعجل الخضا الو  ةعمى حجالسحاور مؼ  محؽرالعام عؼ كل 

 االسئلة لكل محهرعجد  / مجمهع معجل الرضا عن كل سؤال في المحهر( ) معجل الرضا للمحهر=
 عوجد االسوئلة الكلوي لبسوتبانة  / ( رعجد اسئلة المحوه  ×معجل الرضا عن كل محهر ) ضا العام =معجل الر 

× 100.% 
 

 .احتداب معجل الخضا حدب الشؽع االجتساعي)الجشذ(  .5
 

  .عسجة لتؽضيح معجل الخضاألأو رسػ ا Histogram Chart تػ استخجام ال  .6
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 رل الثانيالف

 تحليل البيانات

 

وانعكاس ذلك على جهدة الخجموة المقجموة مون خوحل ابتدوال معوجل  لمتلقي الخجمةقياس معجل الرضا العام أواًل : 
 : ام عن كل محهر من المحاور على بجةالرضا الع

 

  (82.66االستبانة)  محاوربمغ إجسالي الخضا العام عؼ السؤسدة في كافة% 

 

 (1ججول رقػ)
  2121لعام  العام عؼ كل محؽر مؼ السحاورمعجل الخضا  

 
ندبة الرضا  المحهر

0202  
 8224 السؽقع الجغخافي لسكان تقجيػ الخجمة

 8222 درجة الخضا عؼ جاىدية مكان تقجيػ الخجمة
درجة الخضا عؼ عسميات وإجخاءات الحرؽل 

 عمى الخجمة
8321 

 7923 درجة الخضا عؼ الخجمات السدانجة

 8524 العشرخ البذخي درجة الخضا عؼ 
 8326 درجة الخضا عؼ آلية اإلقتخاحات والذكاوي 

 %60.88 ندبة الرضا العام
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 عمى حجة. سحاورعؼ كل بشج مؼ ال العام ( معجل الخضا1)رقػ  يؽضح الخسػ البياني
 

 (1الخسػ البياني )
 

 
 
 

 ( أن البشج1يؽضح الخسػ البياني رقػ ) حرل عمى أعمى  العشرخ البذخي درجة الخضا عؼ  وىؽ الخامذ
حرل آلية االقتخاحات والذكاوي والحي يخز الخضا عؼ  الدادس وأن البشج (%85.4)معجل رضا بشدبة 
عسميات واجخاءات الحرؽل عمى  خاص بالخضا عؼالو  الثالثيميو البشج  (%83.6)بشدبة عمى معجل رضا 

 .(%8222)،(%82.4)ب متقاربة كالتالي شداالول والثاني ب سحاوروجاءت ال (%8321)بشدبة  الخجمة

 .%( 7923بشدبة )معجل رضا حرل عمى أقل أما بشج الخجمات السدانجة 

 
 

 وصف تفريلي لنتائج تحليل المحاور :
 
 : المهقع الجغرافي لمكان تقجيم الخجمةدرجة الرضا عن  البنج األول 

( ندبة الخضا عؼ كل 2الخسػ البياني رقػ )ويؽضح ( % 82.4)بمغ معجل الخضا العام عؼ أسئمة البشج األول 
 .ةسؤال عمى حج

 
 
 
 

82.4 82.2 
83.1 

79.3 

85.4 
83.6 

76
78
80
82
84
86

المهقع الجغرافي 
 لمكان تقجيم الخجمة

درجة الرضا عن 
جاهزية مكان تقجيم 

 الخجمة

درجة الرضا عن 
عمليات واجراءات 

 الحرهل على الخجمة

درجة الرضا عن 
 الخجمات المدانجة

درجة الرضا عن 
 العنرر البذري 

درجة الرضا عن آلية 
 االقترابات و الذكاوي 

 معجل الرضا العام مهزع بدب بنهد الجراسة
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 (2الخسػ البياني )
 

 
 البنج الثاني :درجة الرضا عن جاهزية مكان تقجيم الخجمة 

( ندبة الخضا عؼ كل 3ويؽضح الخسػ البياني رقػ )( % 82.2)بمغ معجل الخضا العام عؼ أسئمة البشج الثاني 
 .ةسؤال عمى حج

 (3)الخسػ البياني 
 

 
 
 

84.9 84.1 83.3 

77.0 

72.0
74.0
76.0
78.0
80.0
82.0
84.0
86.0

سههلة الهصهل لمهقع 
  المؤسدة

محئمة وتهفر وسائل النقل 
العام المختلفة إلى مهقع 

 المؤسدة

سههلة االسترشاد و 
االستجالل على مهقع 

المؤسدة من خحل اللهبات 
   اإلرشادية

داخل )تهفر مهاقف للديارات 
 (أو خارج مهقع المؤسدة

 المهقع الجغرافي لمكان تقجيم الخجمة

80.8 

84.3 

76.0 

83.9 84.7 

79.4 

83.3 84.3 

70.0
72.0
74.0
76.0
78.0
80.0
82.0
84.0
86.0

رٕفش نٕدبد 

اسشبدٚخ 

نزذذٚذ يٕلغ 

انخذيبد 

 انًخزهفخ

يٕلغ يذٚشٚخ 

خذيخ انجًٕٓس 

فٙ )يُبست 

انٕاجّٓ 

 (األيبيٛخ

انًكبٌ يٓٛأ 

السزمجبل رٔ٘ 

اإلدزٛبجبد 

 انخبصخ

رٕفش لبػبد 

اسزشادخ 

ثًسبدبد 

يُبسجخ ضًٍ 

يٕلغ رمذٚى 

 انخذيخ

رٕفش يمبػذ 

ٔثؼذد كبفٙ 

 نإلَزظبس

رٕفش أجٓضح 

رجشٚذ ٔركٛٛف 

فٙ يكبٌ رمذٚى 

 انخذيخ

يكبرت 

انًٕظفٍٛ 

يُظًخ ٔ 

 يشرجخ

ٚزى رُظٛى 

انذٔس ٔاإلنزضاو 

ثّ أثُبء 

اإلَزظبس 

نهذصٕل ػهٗ 

 انخذيخ

 جاهزية مكان تقجيم الخجمة
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 البنج الثالث :درجة الرضا عن عمليات و إجراءات الحرهل على الخجمة 

( ندبة الخضا عؼ كل 4ويؽضح الخسػ البياني رقػ ) (%8321)بمغ معجل الخضا العام عؼ أسئمة البشج الثالث 
 .ةسؤال عمى حج

 (4الخسػ البياني )

 

 
 البنج الرابع :درجة الرضا عن الخجمات المدانجة 

كافة ويؽضح  سحاوروىؽ أقل معجل رضا عمى مدتؽى ال( %7923)بمغ معجل الخضا العام عؼ أسئمة البشج الخابع 
 .ةحج( ندبة الخضا عؼ كل سؤال عمى 5الخسػ البياني رقػ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

81.4 

77.4 
78.8 

80.2 

84.7 
86.1 

83.5 

86.1 86.3 
85.3 

81.2 81.4 

85.5 85.1 

72.0
74.0
76.0
78.0
80.0
82.0
84.0
86.0
88.0

األدلة و 
البروشهرات 
الخاصة 
بالخجمة 
متابة 
 للجميع

المعلهمات 
المتهفرة على 

المهقع 
اإللكتروني 
للمؤسدة 
واضحة 
   وشاملة

تهفر لهبات 
بالتعليمات 
واإلجراءات 
الحزمة 
للحرهل 
 على الخجمة

هنالك تحدن 
في إجراءات 
الحرهل 

على 
الخجمات 
مقارنة 

بالدنهات 
 الدابقة

النماذج 
الحزمة 
إلنجاز 
المعاملة 
متهفرة 
وسهلة 
 وواضحة

قيمة الرسهم 
المدتهفاة 

مقابل الخجمة 
 تعتبر مناسبة

سرعة 
ووضهح 
اجراءات 
الحرهل 
 على الخجمة

تدلدل 
إجراءات 
الحرهل 
 على الخجمة

عجد الزيارات 
الحزمة 
إلنجاز 
المعاملة 
مناسبة 
 ومعقهلة

يتم تقجيم 
الخجمة بجون 
أخطاء ووفق 

 لتهقعاتك

سرية 
المعلهمات 
 الذخرية

يتم اعحمكم 
بالتغيرات 
التي تطرأ 

على إجراءات 
تقجيم الخجمة 
وبالقرارات 
 التي تعنيك

التنديق 
والتهاصل بين 

المؤسدة 
والهزارات 

والمؤسدات 
والجوائر ذات 

 العحقة

الربط 
االلكتروني 
بين الجهات 

الخجمية 
لتبديط 
 االجراءات

 عمليات واجراءات الحرهل على الخجمة
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 (5الخسػ البياني )

 
 

  البنج الخامس :درجة الرضا عن العنرر البذري 

وىؽ أعمى معجل رضا بإستثشاء بشج االنطباع العام ويؽضح  (%8524) البشج الخامذبمغ معجل الخضا العام عؼ أسئمة 
 .ة( ندبة الخضا عؼ كل سؤال عمى حج6الخسػ البياني رقػ )

 (8 الرسم البياني )

 

83.3 83.3 
81.8 

78.4 

72.8 
76.2 

66.0
68.0
70.0
72.0
74.0
76.0
78.0
80.0
82.0
84.0
86.0

رٕفش يشافك صذٛخ  انُظبفخ ثشكم ػبو

َظٛفخ ٔيٓٛئخ ثشكم 

 يُبست نهًشاجؼٍٛ

رٕفش خذيبد يسبَذح 

رذزبجٓب انخذيخ 

 (ألالو ،رصٕٚش، )

رٕفش خذيبد يسبَذح 

ٚذزبجٓب انًشاجغ 

كفزٛشٚب، يٛبِ )

 ..(ششة،

رٕفش َظبو أيُٙ 

اجشاءاد )فؼّبل 

رفزٛش،يشالجخ 

انكبيٛشاد،سجبل 

 ..(أيٍ،

رٕفش ششٔط 

ٔيزطهجبد انساليخ 

َظبو اطفبء ، )انؼبيخ

 ...(يخشج طٕاسا،

 انخذيبد انًسبَذح

82.5 

85.5 

83.1 

83.9 83.9 

85.3 

87.1 

87.7 
87.3 87.5 

85.5 
85.9 

79.0

80.0

81.0

82.0

83.0

84.0

85.0

86.0

87.0

88.0

89.0

ًٚزبص يٕظفٕ 

انذائشح ثبنؼًم 

ثشٔح انفشٚك 

 انٕادذ

دسٍ 

اإلسزمجبل 

ٔدسجخ 

اإلدزشاو نذٖ 

 انًٕظفٍٛ

ػذد انًٕظفٍٛ 

يمذيٙ انخذيخ 

 كبف  

يسزٕٖ يؼشفخ 

ٔإنًبو 

انًٕظفٍٛ 

ثئجشاءاد 

ٔرؼهًٛبد رمذٚى 

   انخذيخ

ٚزٕاجذ يٕظف 

ثذٚم ٔيُبست 

فٙ دبل غٛبة 

انًٕظف 

 األسبسٙ

انًظٓش انؼبو 

نهًٕظفٍٛ 

   يُبست

انٕصٕل إنٗ 

انًٕظف 

انًؼُٙ ثزمذٚى 

انخذيخ 

 ثسٕٓنخ ٔٚسش

انٕصٕل إنٗ 

انًسؤٔل ػُذ 

انذبجخ نزنك 

ثسٕٓنخ 

فٙ دبل )ٔٚسش

 (انشكٕٖ يثالا 

اسزجبثخ 

انًسؤٔل 

ٔرفٓى يطبنجك 

 ٔاسزفسبسارك

رٕاجذ 

انًٕظفٍٛ ػهٗ 

 يكبرجٓى

رخصٛص 

انٕلذ نهًشاجغ 

ٔػذو االَشغبل 

اثُبء رمذٚى 

انخذيخ ثأيٕس 

نٛس نٓب ػاللخ 

دذٚث )ثبنخذيخ

جبَجٙ، ارصبل 

 .(ْبرفٙ،

انؼذانخ 

ٔانًسبٔاح 

ٔػذو انزذٛض 

 فٙ انًؼبيهخ

 انؼُصش انجشش٘
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 : درجة الرضا عن آلية اإلقترابات والذكاوي البنج الدادس 

( ندبة الخضا عؼ كل 7ويؽضح الخسػ البياني رقػ ) (%83.6) بمغ معجل الخضا العام عؼ أسئمة البشج الدادس
 .ةسؤال عمى حج

 (7الخسػ البياني )

 
 

  
  االَطجبع انؼبوالبنج الدابع :

( ندبة الخضا عؼ كل 8ويؽضح الخسػ البياني رقػ ) (%8624)بذكل عام  البمجيةبمغ معجل الخضا العام عؼ أداء 
 .ةسؤال عمى حج

 (8الخسػ البياني )
 

84.9 

84.3 

83.1 

82.2 

83.3 

80.5

81.0

81.5

82.0

82.5

83.0

83.5

84.0

84.5

85.0

85.5

ٚزٕفش فٙ انًٕلغ صُذٔق 

نإللزشادبد ٔانشكبٔ٘ ًٚكٍ 

 االسزذالل ػهّٛ ثسٕٓنخ

رٕفش ًَبرج يطجٕػخ ثشكم ٔاضخ 

ٔألالو كبفٛخ نكزبثخ انشكٕٖ ٔثًكبٌ 

 لشٚت يٍ انصُذٔق

طشق رمذٚى انشكٕٖ سٓهخ 

انصُذٔق،انٓبرف،انًٕلغ )ٔيزؼذدح

 ...(اإلنكزشَٔٙ،

آنٛخ ٔيُٓجٛخ انشكٕٖ ٔاضذخ 

 ٔسٓهخ ٔيؼهُخ نهجًٛغ

انزٕاصم يغ انًشاجؼٍٛ ٔيذٖ 

االْزًبو ثبنشكبٔ٘ ٔااللزشادبد 

 يُبست

 االلزشادبد ٔانشكبٔ٘
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 مهزع بدب النهع االجتماعي. متلقي الخجمةقياس معجل رضا :  انياث

 ( والخسيػ البيياني رقيػ4مؽضيحة بالجيجول رقيػ ) تػ احتداب معيجل رضيا متمقيي الخجمية عيؼ السؤسدية مؽزعية حديب الشيؽع اإلجتسياعي
(12). 

 (4ججول رقػ )
 

 % ندبة الخضا العجد الشؽع االجتساعي 
 81.15%  29 رجال 
 85.30%  67 نداء

 82.66%  96 الخضا الكمي
 (12الخسػ البياني رقػ)

 

84.9 

86.1 

88.1 

83.0

84.0

85.0

86.0

87.0

88.0

89.0

رهًس انزؼبٌٔ،انؼذانخ،انشفبفٛخ،ٔرذًم 

انًسؤٔنٛخ فٙ يؤسسخ اإللشاض 

 انضساػٙ

رؼزمذ أٌ يؤسسخ اإللشاض انضساػٙ 

 رسبْى فٙ رؼضٚض انزًُٛخ انًسزذايخ

أَذ ساضٙ ػٍ أداء يؤسسخ اإللشاض 

 انضساػٙ

 االَطجبع انؼبو

أنت راضي عن أداء بلجية الزوايجةأن                                  

81.15 

85.30 

78

80

82

84

86

 نداء  رجال

 بدب النهع االجتماعي ندبة الرضا

تعتقج أن البلجية تداهم في 
 التنمية المدتجامة

ة الذفافي التعاون ،العجالة،تلتمس 
 وتحمل المدؤولية في بلجية الزوايجة
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 ثالثرل الالف
 الشتائج:

 
لخضا حيث حرل السحؽر"درجة ا (%60.88)عؼ السؤسدة بذكل عام  ستمقي الخجمةل العام خضاالبمغ معجل  .1

وحرل السحؽر"درجة الخضا عؼ الخجمات السدانجة"  (%8524) بمغتندبو  عؼ العشرخ البذخي" عمى أعمى

 .( %7923) بمغتعمى أقل ندبو 

  (%.62.2) وبمغ معجل رضا متمقي الخجمة مؼ الخجال( %82..6)بمغ معجل رضا متمقي الخجمة مؼ الشداء  .2

 : التؽصيات

 . في البمجية السدانجة تلخجماا زيادة التخكيد عمى تحدؼ .1

 .تػ الؽصؽل اليولخضا العام الحي عمى معجل ا ةمسحافعالعسل الجؤوب ل .2

خضا عؼ قيسة الخجمة ودرجة الالسحكؽرة مثل درجة  سحاورلمسخات القادمة والتخكيد عمى ال مخاجعة االستبانة .3

تائج وذلغ لمخخوج بش درجة الخضا عؼ التطؽيخ والتحديؼ السدتسخ ،لتقجيػ الخجمة الخضا عؼ الؽقت الالزم

 دقيقة تخز رضا متمقي الخجمة
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 استبيان رضا متلقي الخجمة
 

 السقجمية الخيجمات عيؼ متمقيي الخجميةنذكخ لكػ تعاونكػ معشا، ونخجؽ مشكػ التفزل بتعبئة اإلستبانة حيث تيجف ىيحه اإلسيتبانة إليى التعيخف عميى رأي 
 في تقجيػ الخجمة التي يحتاجيا بيدخ وسخعة ودقة وذلغ حتى نتسكؼ مؼ خجمتكػ بذكل افزل: نجاحشاومجى 

 

 البنج األول: المهقع الجغرافي لمكان تقجيم الخجمة التدلدل
 السؤسدة  لسؽقعسيؽلة الؽصؽل   .1

 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 
 وتؽفخ وسائل الشقل العام السختمفة إلى مؽقع السؤسدةمالئسة   .2

 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 
 سيؽلة االستخشاد و االستجالل عمى مؽقع السؤسدة مؼ خالل المؽحات اإلرشادية   .3

 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 
 خارج مؽقع السؤسدة(تؽفخ مؽاقف لمديارات )داخل أو   .4

 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 
 مكان تقجيم الخجمة درجة الرضا عن جاهزيةالبنج الثاني: 

 تؽفخ لؽحات ارشادية لتحجيج مؽقع الخجمات السختمفة  .5
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 الؽاجيو األمامية(مشاسب )في  بمجية الدوايجةمؽقع   .6
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 السكان مييأ الستقبال ذوي اإلحتياجات الخاصة  .7
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 ػ الخجمةيتؽفخ قاعات استخاحة بسداحات مشاسبة ضسؼ مؽقع تقج  .8
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 تؽفخ مقاعج وبعجد كافي لإلنتعار  .9
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 تؽفخ أجيدة تبخيج وتكييف في مكان تقجيػ الخجمة  .11
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 مكاتب السؽظفيؼ مشعسة و مختبة  .11
 راضي وبذجة (5) راضي (4) أعخفال  (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 يتػ تشعيػ الجور واإللتدام بو أثشاء اإلنتعار لمحرؽل عمى الخجمة  .12
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 
 درجة الرضا عن عمليات وإجراءات الحرهل على الخجمة البنج الثالث:  
 األدلة و البخوشؽرات الخاصة بالخجمة متاحة لمجسيع  .13
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) راضي أبجاً غيخ  (1) 

 واضحة وشاممة لمسؤسدة السعمؽمات الستؽفخة عمى السؽقع اإللكتخوني   .14
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 اإلجخاءات الالزمة لمحرؽل عمى الخجمةتؽفخ لؽحات بالتعميسات و   .15
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 الخجمات مقارنة بالدشؽات الدابقة ىشالغ تحدؼ في إجخاءات الحرؽل عمى  .16
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 الشساذج الالزمة إلنجاز السعاممة متؽفخة وسيمة وواضحة  .17



 لبلدية الزوايدة2022دراسة رضا متلقي اخلدمة للعام 

16 

 

 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 
 السدتؽفاة مقابل الخجمة تعتبخ مشاسبةقيسة الخسؽم   .18
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 سخعة ووضؽح اجخاءات الحرؽل عمى الخجمة  .19
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 تدمدل إجخاءات الحرؽل عمى الخجمة  .21
 وبذجةراضي  (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 عجد الديارات الالزمة إلنجاز السعاممة مشاسبة ومعقؽلة  .21
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 يتػ تقجيػ الخجمة بجون أخطاء ووفق لتؽقعاتغ  .22
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 سخية السعمؽمات الذخرية  .23
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 يتػ اعالمكػ بالتغيخات التي تطخأ عمى إجخاءات تقجيػ الخجمة وبالقخارات التي تعشيغ  .24
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 التشديق والتؽاصل بيؼ السؤسدة والؽزارات والسؤسدات والجوائخ ذات العالقة  .25
 راضي وبذجة (5) راضي (4) أعخفال  (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 الخبط اإللكتخوني بيؼ الجيات الخجمية لتبديط اإلجخاءات  .26
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 
 الخجمات المدانجةدرجة الرضا عن البنج الرابع:  
 الشعافة بذكل عام  .27
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 تؽفخ مخافق صحية نعيفة ومييئة بذكل مشاسب لمسخاجعيؼ  .28
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 تؽفخ خجمات مدانجة تحتاجيا الخجمة )أقالم ،ترؽيخ،..(  .29
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 شخب،..(تؽفخ خجمات مدانجة يحتاجيا السخاجع )كفتيخيا، مياه   .31
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 تؽفخ نعام أمشي فّعال )اجخاءات تفتير،مخاقبة الكاميخات،رجال أمؼ،..(  .31
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 تؽفخ شخوط ومتطمبات الدالمة العامة)نعام ا فاء ، مخخج  ؽارئ،...(  .32
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) أبجاً غيخ راضي  (1) 
 العنرر البذري درجة الرضا عن البنج الخامس:  

 بالعسل بخوح الفخيق الؽاحجالبمجية يستاز مؽظفؽ   .33
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 حدؼ اإلستقبال ودرجة اإلحتخام لجى السؽظفيؼ  .34
 راضي وبذجة (5) راضي (4) أعخفال  (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 عجد السؽظفيؼ مقجمي الخجمة كاف    .35
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 مدتؽى معخفة وإلسام السؽظفيؼ بإجخاءات وتعميسات تقجيػ الخجمة   .36
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 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 
 السؽظف األساسيمشاسب في حال غياب يتؽاجج مؽظف بجيل و   .37
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 السعيخ العام لمسؽظفيؼ مشاسب   .38
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 الؽصؽل إلى السؽظف السعشي بتقجيػ الخجمة بديؽلة ويدخ  .39
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 بديؽلة ويدخ)في حال الذكؽى مثاًل( الؽصؽل إلى السدؤول عشج الحاجة لحلغ  .41
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 استجابة السدؤول وتفيػ مطالبغ واستفداراتغ  .41
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 تؽاجج السؽظفيؼ عمى مكاتبيػ  .42
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 تخريز الؽقت لمسخاجع وعجم االنذغال اثشاء تقجيػ الخجمة بأمؽر ليذ ليا عالقة بالخجمة)حجيث جانبي، اترال ىاتفي،.(  .43
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 العجالة والسداواة وعجم التحيد في السعاممة  .44
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 
 اإلقترابات والذكاوي درجة الرضا عن آلية البنج الدادس:  

 يتؽفخ في السؽقع صشجوق لإلقتخاحات والذكاوي يسكؼ االستجالل عميو بديؽلة  .45
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 لكتابة الذكؽى وبسكان قخيب مؼ الرشجوق تؽفخ نساذج مطبؽعة بذكل واضح وأقالم كافية   .46
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

  خق تقجيػ الذكؽى سيمة ومتعجدة)الرشجوق،الياتف،السؽقع اإللكتخوني،...(  .47
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 لية ومشيجية الذكؽى واضحة وسيمة ومعمشة لمجسيعآ  .48
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 التؽاصل مع السخاجعيؼ ومجى االىتسام بالذكاوي واالقتخاحات مشاسب  .49
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 
 اإلنطباع العام :البنج الدابع 

 الدوايجةبمجية في  وتحسل السدؤولية،الذفافية،العجالةتمسذ التعاون،  .51
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 في تعديد التشسية السدتجامة تداىػ بمجية الدوايجةتعتقج أن   .51
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 البمجيةأنت راضي عؼ أداء   .52
 راضي وبذجة (5) راضي (4) ال أعخف (3) غيخ راضي (2) غيخ راضي أبجاً  (1) 

 
 


