
 ٗصاسح األشغبه اىؼبٍخ ٗاالسنبُ

 وحذة انتقييى وانتًيش

 ً 2014/دساسبد اىشضب 

 سضب اىششمبء
 

 (اىٖٞئبد اىحنٍ٘ٞخ, اى٘صاسد ) 



 اىَقذٍخ

 ػيٖٞب رشمض اىزٜ اىسٞبسبد ٍِ اىَؼشفخ ّٗقو اىخجشاد ٗرجبده ٗاىزؼبُٗ ٗاىزشبسك االّفزبح ئُ

 ر٘طٞذ ئىٚ ثبسزَشاس رسؼٚ اى٘صاسح فاُ اىَْطيق ٕزا ٍِٗ ٗاإلسنبُ اىؼبٍخ اإلشغبه ٗصاسح

 أداءٕب رط٘ٝش فٜ ششمبؤٕب أٗ  خذٍبرٖب رقذٌٝ فٜ ششمبؤٕب س٘اء ششمبؤٕب ٍغ ػالقبرٖب ٗرؼضٝض

 خطذ ٗىقذ قشاسارٖب ارخبر فٜ اىَشبسمخ ٗٝ٘سغ أداءٕب ٗٝط٘س ٍسٞشرٖب ٝثشٛ رىل ثأُ ٍْٖب ئَٝبّب

 اى٘صاسح قٞبً حٞث ٍِ اىَجبالد مبفخ فٜ ٗ االرجبٓ ٕزا فٜ ٗمجٞشح ػذٝذح خط٘اد اى٘صاسح

 ػقذ فٜ ٗاىَسبَٕخ ٗاىَشبسمخ اإلّشبءاد ثقطبع اىَزؼيقخ اىفؼبىٞبد مبفخ فٜ ثبىَشبسمخ

 اىزششٝؼبد ٗرحذٝث ٍشاجؼخ فٜ اىَؼِْٞٞ مبفخ ٍٗشبسمخ اىزذسٝجٞخ ٗاىذٗساد اىَزخصصخ اى٘سش

 ٍِ ػبً ثشنو اىْٖذسٞخ اىخذٍبد ٗقطبع اىْٖذسٜ ٗاىقطبع اإلّشبءاد قطبع ىؼَو اىحبمَخ

 اىْظش ٗجٖبد ثنبفخ األخز سجٞو فٜ اىَزخصصخ ٗاالجزَبػبد اىَ٘سؼخ االجزَبػبد ػقذ خاله

 ثخط٘اد اى٘صاسح قٞبً ئىٚ ثبإلضبفخ حنٍ٘ٞخ ٕٗٞئبد ٗصاساد ٍِ اىؼالقخ راد اىجٖبد مبفخ ٍِ

 فٜ اىخبص اىقطبع مَشبسمخ أػَبىٖب رْفٞز فٜ اىخبص اىقطبع  ٍشبسمخ ٍجبه فٜ ٍزقذٍخ

 راد اىجٖبد مبفخ ٍغ االرصبه ٗسبئو رط٘ٝش ػيٚ اى٘صاسح ٗرؼَو ،مَب اىؼطبءاد ٗثبئق رحضٞش

 ٕزا ثؼَو أٗ اى٘صاسح ثؼَو ٍزؼيقخ ٍالحظبد أٗ اقزشاحبد أٛ ٍْٗبقشخ اإلّشبءاد ثقطبع اىؼالقخ

 .ػبً ثشنو اىقطبع

 



 -: ئىٚ اىذساسخ ٕزٓ رٖذف

 

 

 .اى٘صاسحىيششمبء االسزشارجِٞٞ ىٖزٓ اىزؼشف ػيٚ ٍسز٘ٙ اىشضب 

 

:ٕذف اىذساسخ  



 انذراست هذه ين انًنشىد انهذف نتحقيق انتانيت انؼًم انياث انؼًم فزيق اتبغ
 -:وهي

 .ينها واالستفادة سابقت ودراساث نظزياث ين انذراست هذه بًىضىع يتؼهق يا نكم انتؼزض (1

 .االستبانت تصًيى (2

 .واػتًادها تصًيًها واػادة انىسارة في انتخطيط نجنت يغ ويناقشتها ػزضها (3

 ين ػشىائيت ػينت قبم ين وضىحها يؼها انتؼايم سهىنت ين نهتحقق االستبانت فحص (4
   .انىسارة شزكاء

 ارسال االستبانت إنى انشزكاء( 5

   .تحهيهي حاسىب بزنايج تصًيى (6

 .انحاسىب ػهى انبياناث ادخال (7

  .spss بزنايج باستخذاو انبياناث تحهيم (8

 .وانتىصياث اننتائج شايال انذراست تقزيز كتابت (9

:ٍْٖجٞخ اىذساسخ  



مبفخ اى٘صاساد ٗاىذٗائش اىٖٞئبد زنُ٘ ٍجزَغ اىذساسخ ٍِ ٝ

 .اى٘صاسحاىحنٍ٘ٞخ ثبػزجبسٌٕ ششمبء اسزشارجِٞٞ ىٖزٓ 

:ٍجزَغ اىذساسخ  



 االسزجبثخ ىالسزجٞبُ

 اىذفبع اىَذّٜ•
اىَإسسخ اىؼبٍخ ىإلسنبُ •

 ٗاىزط٘ٝش اىحضشٛ 
 دائشح اإلحصبءاد اىؼبٍخ •
 سيطخ ئقيٌٞ اىجزشاء اىسٞبحٜ•
 ٍذٝشٝخ األٍِ اىؼبً•
 اىَذٝشٝخ اىؼبٍخ ىق٘اد اىذسك•
 دائشح اىَ٘اصّخ اىؼبٍخ•
اىَإسسخ االسزٖالمٞخ •

 اىَذّٞخ 
 ششمخ اىَْبطق اىحشح•
 اىَينٞخ األسدّٞخ •
 اىضَبُ االجزَبػٜ•
 اىجَبسك األسدّٞخ•
 ششمٔ ر٘صٝغ اىنٖشثبء•

 

 

 :اسزجبثذ اى٘صاساد ٗاىذٗائش اىحنٍ٘ٞخ اىزبىٞخ 

 سئبسخ اى٘صساء•

سئبسخ ٕٞئخ األسمبُ •
 اىَشزشمخ

 ٗصاسح االرصبالد•

 ٗصاسح اىْقو•

 ٗصاسح اىصْبػخ•

 ٗصاسح اىزخطٞظ•

 ٗصاسح اىَٞبٓ•

 ٗصاسح اىزشثٞخ ٗاىزؼيٌٞ•

 

 



ٍسز٘ٙ رؼبُٗ ٗرجبٗة اى٘صاسح رجبٓ اىَؼبٍالد  :أوال  

 اىَشزشمخ

ٍسز٘ٙ اىزط٘ٝش ػيٚ خذٍـــبد اى٘صاسح اىزٜ رإثش : ثانيـــــا  

 .ػيـــٚ رَٞض خذٍبد اىششمبء

ٍسز٘ٙ مفبءح أداء ٍ٘ظفــــٜ اى٘صاسح رجــــبٓ : ثالثـــــا  

 .رحَــــو ٍسإٗىٞبرٌٖ ٗاىزؼبٍو ٍغ اىششمبء

 

 

 

 

 اىذساسخ ج٘اّت



 ٍسز٘ٙ رؼبُٗ ٗرجبٗة اى٘صاسح رجبٓ اىَؼبٍالد اىَشزشمخ :أوال  



 متوسط ممتاز جٌد متوسط ضعٌف معدوم السؤال  
االنحراف 

 المعٌاري

نسبه 

 الرضى

1 

مستوى سرعة الرد على المعامالت 

األشغال والكتب الصادرة من قبلكم لوزارة 

 واإلسكانالعامة 

0 2 7 12 4 3.71 0.86 74.4 

2 
بالمعلومات لكم تزوٌد الوزارة مستوى 

 بشكل دوري
1 1 5 14 4 3.75 0.94 75.2 

3 
اللجان المكلفة بالتعاون أداء مستوى 

 المشترك معكم
0 0 4 11 10 4.25 0.74 84.8 

4 
مستوى فعالٌة قنوات االتصال المباشرة 

 بٌن الوزارة وجهتكم
1 1 2 16 5 3.88 0.90 78.4 

5 
العالقة بٌن اإلشكاالت مستوى معالجة 

 الوزارة وجهتكم 
0 0 3 16 6 4.08 0.58 82.4 

 79.0  مستوى تعاون وتجاوب الوزارة 

 ٍسز٘ٙ رؼبُٗ ٗرجبٗة اى٘صاسح رجبٓ اىَؼبٍالد اىَشزشمخ
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 ٍسز٘ٙ رؼبُٗ ٗرجبٗة اى٘صاسح رجبٓ اىَؼبٍالد اىَشزشمخ



 ٍسز٘ٙ رؼبُٗ ٗرجبٗة اى٘صاسح رجبٓ اىَؼبٍالد اىَشزشمخ
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 مستوى تعاون وتجاوب الوزارة 

 الرضا العام

 مستوى تعاون وتجاوب الوزارة 



ٍسز٘ٙ اىزط٘ٝش ػيٚ خذٍـــبد اى٘صاسح اىزٜ رإثش : ثانيـــــا  

 .ػيـــٚ رَٞض خذٍبد اىششمبء



 متوسط ممتاز جٌد متوسط ضعٌف معدوم السؤال  
االنحراف 

 المعٌاري

نسبه 

 الرضى

6 
مستوى تطوٌر الوزارة للخدمات المؤثرة 

 على خدماتكم المقدمة للجمهور
0 0 6 17 2 3.83 0.56 76.8 

7 

الوزارة خالل  الداءالمستوى العام 

السنوات الثالث الماضٌة مقارنة مع الفترة 

 على التعاون المشترك واثرهاالسابقة 

0 0 5 14 6 4.04 0.69 80.8 

8 

الوزارة تجاهكم  اداءمستوى مقارنة 

مع القطاع  االخرٌنمقارنة مع شركاؤكم 

 الحكومً

0 0 3 13 9 4.21 0.66 84.8 

 80.8  مستوى التطوٌر على خدمات الوزارة 

ٍسز٘ٙ اىزط٘ٝش ػيٚ خذٍـــبد اى٘صاسح اىزٜ رإثش ػيـــٚ رَٞض 
.خذٍبد اىششمبء  
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ٍسز٘ٙ اىزط٘ٝش ػيٚ خذٍـــبد اى٘صاسح اىزٜ رإثش ػيـــٚ رَٞض 
.خذٍبد اىششمبء  



ٍسز٘ٙ اىزط٘ٝش ػيٚ خذٍـــبد اى٘صاسح اىزٜ رإثش ػيـــٚ رَٞض 
 .خذٍبد اىششمبء
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 مستوى التطوٌر على خدمات الوزارة 

 الرضا العام

 مستوى التطوٌر على خدمات الوزارة 



ٍسز٘ٙ مفبءح أداء ٍ٘ظفــــٜ اى٘صاسح رجــــبٓ رحَــــو : ثالثـــــا  

 .ٍسإٗىٞبرٌٖ ٗاىزؼبٍو ٍغ اىششمبء



 متوسط ممتاز جٌد متوسط ضعٌف معدوم السؤال  
االنحراف 

 المعٌاري

نسبه 

 الرضى

9 
لدى المتوفرة مستوى الكفاءة والمهارات 

 موظفً الوزارة من خالل تعاملكم معهم
0 0 0 17 8 4.33 0.48 86.4 

10 

أفضل مستوى قٌام الوزارة بتخصص 

موظفٌها للتعامل معكم والحرص على 

 خدمتكم

0 0 1 14 10 4.33 0.56 87.2 

11 

تقٌٌمكم لمستوى التعاون الداخلً بٌن 

الداخلٌة تبعا وإدارتها قطاعات الوزارة 

 لتعاملكم معهم

0 0 5 17 3 3.92 0.58 78.4 

12 
موظفً الوزارة من أداء مسموعاتكم عن 

 قبل مختلف فئات المجتمع فً المملكة
0 0 6 13 6 3.96 0.69 80.0 

 83.0  الوزارةموظفً أداء مستوى كفاءة 

ٍسز٘ٙ مفبءح أداء ٍ٘ظفــــٜ اى٘صاسح رجــــبٓ رحَــــو 
.ٍسإٗىٞبرٌٖ ٗاىزؼبٍو ٍغ اىششمبء  
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ٍسز٘ٙ مفبءح أداء ٍ٘ظفــــٜ اى٘صاسح رجــــبٓ رحَــــو 
.ٍسإٗىٞبرٌٖ ٗاىزؼبٍو ٍغ اىششمبء  



ٍسز٘ٙ مفبءح أداء ٍ٘ظفــــٜ اى٘صاسح رجــــبٓ رحَــــو 
 .ٍسإٗىٞبرٌٖ ٗاىزؼبٍو ٍغ اىششمبء
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 مستوى كفاءة اداء موظفً الوزارة

 الرضا العام

مستوى كفاءة اداء موظفً 
 الوزارة



 النتائج 

 الرضا الكلي



 نسبه الرضى االنحراف المعٌاري متوسط ممتاز جٌد متوسط ضعٌف معدوم السؤال  

1 
مستوى سرعة الرد على المعامالت والكتب الصادرة من 

 واالسكانالعامة  االشغالقبلكم لوزارة 
0 2 7 12 4 3.71 0.86 74.4 

 75.2 0.94 3.75 4 14 5 1 1 بالمعلومات لكم بشكل دوري تزوٌدالوزارةمستوى  2

 84.8 0.74 4.25 10 11 4 0 0 اللجان المكلفة بالتعاون المشترك معكم اداءمستوى  3

4 
مستوى فعالٌة قنوات االتصال المباشرة بٌن الوزارة 

 وجهتكم
1 1 2 16 5 3.88 0.90 78.4 

 82.4 0.58 4.08 6 16 3 0 0 العالقة بٌن الوزارة وجهتكم  االشكاالتمستوى معالجة  5

 79.0 مستوى تعاون وتجاوب الوزارة 

6 
مستوى تطوٌر الوزارة للخدمات المؤثرة على خدماتكم 

 المقدمة للجمهور
0 0 6 17 2 3.83 0.56 76.8 

7 
الوزارة خالل السنوات الثالث  الداءالمستوى العام 

على التعاون  واثرهاالماضٌة مقارنة مع الفترة السابقة 

 المشترك

0 0 5 14 6 4.04 0.69 80.8 

8 
الوزارة تجاهكم مقارنة مع شركاؤكم  اداءمستوى مقارنة 

 مع القطاع الحكومً االخرٌن
0 0 3 13 9 4.21 0.66 84.8 

 80.8  مستوى التطوٌر على خدمات الوزارة 

9 
لدى موظفً الوزارة  المتوفرهمستوى الكفاءة والمهارات 

 من خالل تعاملكم معهم
0 0 0 17 8 4.33 0.48 86.4 

10 
موظفٌها للتعامل  افضلمستوى قٌام الوزارة بتخصص 

 معكم والحرص على خدمتكم
0 0 1 14 10 4.33 0.56 87.2 

11 
تقٌٌمكم لمستوى التعاون الداخلً بٌن قطاعات الوزارة 

 الداخلٌة تبعا لتعاملكم معهم وادارتها
0 0 5 17 3 3.92 0.58 78.4 

12 
موظفً الوزارة من قبل مختلف  اداءمسموعاتكم عن 

 فئات المجتمع فً المملكة
0 0 6 13 6 3.96 0.69 80.0 

 83.0 الوزارةموظفً أداء مستوى كفاءة 

 80.9 الكلًالرضا 

 الرضا الكلي
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 الرضا الكلً

 الرضا الكلً



 نتائج الدراسة

بلغت نسبة الرضا العام الكلً لشركاء وزارة االشغال العامة •

 ( .   80.9) واإلسكان    

مستوى تعاون اظهرت الدراسة نسبة رضا جٌدة فٌما ٌتعلق ب•

 وتجاوب الوزارة تجاه المعامالت المشتركة

مستوى التطوٌر اظهرت الدراسة نسبة رضا جٌدة جدا فٌما ٌتعلق ب•

 .على خدمـــات الوزارة التً تؤثر علـــى تمٌز خدمات الشركاء

مستوى كفاءة بفٌما ٌتعلق جٌدة جدا نسبة رضا اظهرت الدراسة •

أداء موظفــــً الوزارة تجــــاه تحمــــل مسؤولٌاتهم والتعامل مع 

 .الشركاء

 



:إٌٔ ٍالحظبد اىششمبء االسزشارجِٞٞ ٍغ اى٘صاسح    

ٔىيششمبء اىَؼبٍالد اّجبص سشػ. 

اىزؼبٍو فٜ اىَشّٗخ. 

اى٘صاسح ٍِ اى٘اسدح ثبىَؼيٍ٘بد اىنبٍيخ اىثقخ. 

اى٘صاسح م٘ادس ىذٙ ٗاىخجشح اىنفبءح. 

ًاىنزشّٗٞخ ٍشاسالد ٗج٘د ػذ. 

فٜ ٍٗذٝشٝبرٖب اى٘صاسح ثِٞ اىزْسٞق ضؼف 

 اىَحبفظبد

 



: إٌٔ اقزشاحبد اىششمبء   

اى٘صاساد ثِٞ ٍب االىنزشّٗٞخ اىخذٍخ رفؼٞو. 

 

ٗاىششمبء اى٘صاسح ثِٞ اسرجبط ضبثظ ٗج٘د . 

 

اػزَبد ٗػذً ىيَ٘ظفِٞ اىصالحٞبد ئػطبء 

 .اىقشاس فٜ اىَشمضٝخ

 


