دليل مقارنة نتائج دراسات سعادة الفئات املعنية
2020 - 2019 - 2018

قسم رضا املعنيين
إدارة االستراتيجية واملستقبل

محتوى التقرير
نتائج دراسات الفئات التالية -:
التطبيقات الذكية – قنوات التواصل االجتماعي – املوقع اإللكتروني – مركز االتصال

الشركاء االستراتيجيين – املوردين – املجتمع

رضا سعادة املتعاملين لشؤون املوارد البشرية
رضا سعادة املتعاملين لشؤون التوطين

رضا أصحاب العمل لشؤون املوارد البشرية

نتائج دراسة رضا العمال

ال

رضا سعادة الفئات

نتائج رضا الفئات املعنية -:

( مركزاالتصال – املوقع اإللكتروني – التطبيقات الذكية – قنوات التواصل االجتماعي )

ُ
يعد قياس رضا الفئات املعنية من
أبرز آليات التقييم واملتابعة ،وهو
خطوة أساسية لتحليل مواطن
والقوة والضعف ،ويتم ذلك من

97.50%

خالل تنفيذ دراسات بعدة معايير
85.00%

85.10%
78.50%

82.00% 81.10%

80.00%

83.00% 85.80%

78.00%

ومحاور و قنوات محددة ،ملساعدة
الوزارة للوقوف على مدى رضا
املعنيين عما تقدمه لهم من خدمات
و برامج ،بهدف إجراء التعديالت
الالزمة بحيث تصبح أكثر استجابة

الحتياجاتهم.

التواصل االجتماعي

املوقع اإللكتورني

التطبيقات الذكية
2020

2019

2018

مركز االتصال

ال

رضا سعادة الفئات

( املوردين – رضا الشركاء االستراتيجيين – املجتمع )
85.70%

80.00%

شركاء تنفيذ الخطة االستراتيجية

80.80%

90.70%

85.00%
74.20%

شركاء التحول الذكي

املجتمع
2019

2018

80.00%
73.00%

املوردين

ال

رضا سعادة الفئات

نتائج رضا سعادة املتعاملين

( سعادة املتعاملين لشؤون املوارد البشرية والتوطين )

وأصحاب العمل بشؤون املوارد
البشرية والتوطين -:

85.00%

85.00%

هي دراسة تهدف إلى التعرف على
احتياجات وتوقعات املتعاملين،

باإلضافة ملقترحاتهم بشان تطوير

80.00%

80.00%

80.00%

الخدمات ،واستهداف فرص
التحسين بدقة ً
بناء على مخرجات
الدراسة والعمل على إغالقها.

78.00%

وتحسين األداء وتفعيل دوره في
تحقيق أهداف الوزارة.
وتطبيق أفضل الحلول واملبادرات
التطويرية للعمل ،وتقييم جودة

أصحاب العمل لشؤون املوارد البشرية

سعادة املتعاملين لشؤون التوطين
2019

2018

سعادة املتعاملين لشؤون املوارد البشرية

الخدمات املقدمة

ال

نتائج رضا العمال

نتائج رضا العمال-:
هي دراسة خاصة لقياس والتعرف
على مستوى رضا العمال عن الوزارة
بشكل عام والخدمات التي تقدمها
ُ
لهم ،حيث أن نتائج الدراسة تساعد

82%

الوزارة في التعرف على نتائج رضا
ّ
والتعرف على
العمال واحتياجاتهم،
76.60%
75.70%

فرص التحسين واملقترحات
التطويرية من أجل دراستها وإغالقها
وتقديم قيمة مضافة للعمال و
املتعاملين.

2019

2016

2015

تفاصيل التقرير
تفاصيل التقرير
إسم التقرير
اإلصدار
القسم املعني
تحديث التقرير
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