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  الملخص:
من منظور  مديريات النقل والمواصالت في المحافظات الشماليةهدفت هذه الدراسة بشكل رئيس إلى تقييم جودة الخدمات الحكومية في 

ديرية باإلضافة مثالثة عشر وعددها  نقل والمواصالتة الر التابعة لوزا ديرياتالوظيفي. وتكون مجتمع الدراسة من جميع الم المراجعين والكادر
، ومسح شامل حساب حجم العينةمعادلة عشوائية الطبقية بإستخدام العينة الفقد تم اختيارها بطريقة للمراجعين ، أما عينة الدراسة إلى مقر الوزارة

من  %83، %90.7على الموظفين أعيد منها ما نسبته إلكترونية ) استبانة 200) استبانة على المراجعين و(2896تم توزيع ( للكادر الوظيفي.
  .2017 شباط وآذارنجاز هذه الدراسة في الفترة الواقعة ما بين شهري إتم مجموع اإلستبانات على التوالي. 

محاور، وتكونت استبانة  ستةفقرة موزعة على ) 42(تكونت استبانة المراجعين من  :تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتم تصميم استبانتين
رة موزعة على ستة محاور. كما وتم تحليل ومعالجة مخرجات اإلستبانتين إحصائيًا وعرضها بواسطة الحزم فق )26( الكادر الوظيفي من

  SPSS.اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 
 فيما يلي تلخيص ألهم النتائج:

  رياتتوفر لوحات إرشادية داخل مكان تقديم الخدمة لتسهل الوصول إلى الخدمة من خالل شاشات عرض داخل بعض المدي.  
  .توفر وسائل النقل المتعددة لمكان تقديم الخدمة في غالبية المديريات. جميع خدمات الوزارة محوسبة الكترونيًا 
  .كافة أدلة اإلجراءات متواجدة على موقع الوزارة وموقع مجلس الوزراء الخاص بالخدمات الحكومية اإللكترونية 
   ستقوم الوزارة بتعميم التجربة على كافة المديريات.تم إضافة الفحص النظري في مديرية رام اهللا و  
   لإلستدالل على مكان تقديم الخدمة وتحديدًا في مديرية (جنين، طوباس، طولكرم، بشكل غير كافي لوحات إرشادية على الطرق عدم توفر

 .وتنسيق مع البلديات في تلك المديرياتذلك لعدم وجود تعاون و  نابلس، قلقيلية، سلفيت، رام اهللا، أريحا، أبو ديس، بيت لحم، دورا)،
   (جنين، طوباس، طولكرم،  سلفيت، أريحا، رام اهللا، أبو ديس، الخليل، دورا).عدم توفر دورات مياه صحية نظيفة في مديرية 
  عود ذلك إلى أن مساحات عدم توفر صاالت ومقاعد إنتظار كافية في مديرية (جنين، سلفيت، أريحا، الخليل، بيت لحم، دورا) ومقر الوزارة، وي

المديريات غير كافية وبحاجة إلى توسيع المباني من خالل بناء طابق اضافي في بعض المديريات. وهناك مديريات بحاجة إلى تغيير المباني 
  بسبب قدمها. حيث أن الصاالت المناسبة والمقاعد الكافية للمراجعين لها دور مهم في تحقيق الرضى للمراجعين.

   فر مواقف للسيارات مناسبة في مديرية (نابلس، رام اهللا، أبو ديس، بيت لحم) ومقر الوزارة، يعزى ذلك إلى صغر المساحة المخصصة عدم تو
 للسيارات أو عدم وجودها من األصل، يسبب ذلك عدم الرضى عن الخدمات المتلقاه.

  في مديرية (طولكرم، رام اهللا، أريحا، بيت لحم، دورا) ومقر الوزارة،  درجة متوسطة من الرضى عن الرسوم المستوفاه مقابل الحصول على الخدمة
 يعزى ذلك إلى الوضع المادي للمراجعين في تلك المديريات أو إلى إرتفاع الرسوم لخدمات معينة.

  يل، دورا)، مما يؤدي درجة متوسطة من الرضى عن عدم إنجاز الخدمة في مكان واحد في مديرية (طوباس، أريحا، أبو ديس، بيت لحم، الخل
إلى هدر للوقت والجهد وينعكس ذلك على رضى المراجعين في تلك المديريات، علمًا أنه يتم إنجاز الخدمة في مكان واحد (داخل المديرية)، 

مديريات في باإلضافة إلى تواجد الجهات ذات العالقة الخارجية مثل (البنك) ولكن عدد الموظفين ووقت تقديمهم للخدمة غير كافي في ال
 المحافظات الرئيسة والعدد الكبير للمراجعين.

   درجة متوسطة من الرضى عن إنابة شخص إلنجاز المعاملة في مديرية (جنين، طوباس، نابلس، أبو ديس، بيت لحم، دورا) ويعزى ذلك إلى
ين، ولكن عملية اإلنابة تتم حسب قانون المرور عدم اكتمال الوثائق واإلثباتات الرسمية لدى المراجعين حسب األصول من وجهة نظر المراجع

 والقوانين المرعية والتي تنص على وجود وكالة من صاحب المعاملة األصلي.
   درجة متوسطة من الرضى عن أوقات الحصول على الخدمة في مديرية ( رام اهللا، بيت لحم، دورا)، حيث وجود نسبة ال بأس بها من الموظفين

ألوقات الرسمية المعتمدة، باإلضافة إلى دوام موظفي البنوك في مديريات السير والذي ينتهي الساعة الثانية ظهرًا كحد والتجار ال تناسبهم ا
 أقصى.

   عن اإلجراءات والرسوم في الدينامومتر وتحديدأ في مديرية ( جنين، طوباس، طولكرم، نابلس، قلقيلية، تظهر النتائج بدرجة متوسطة من الرضى
اهللا، أريحا، أبو ديس، الخليل، دورا، يطا) حيث أن الرسوم مفروضة بتعليمات من الوزارة وتمت بعد إجراء دراسات حول التكلفة سلفيت، رام 

 . والمنفعة، علمًا بأن الدينامومتر مؤسسة خاصة معتمدة من قبل الوزارة
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  وجود صندوق للشكاوى، ووجود نماذج واضحة لتقديم  تظهر النتائج بدرجة متوسطة من الرضى عن الشكاوى في غالبية المديريات من حيث
بوجود وحدة شكاوى في الوزارة متصلة مع مجلس الوزارء ومن خالل  الشكوى، وطرق تقديم الشكوى، والتعامل مع الشكاوى المقدمة، مع العلم

إلجتماعي الخاصة بالوزارة وتوفر نماذج خاصة مسؤولي الوحدة في المديريات ولديها آلية عمل من خالل الصفحة اإللكترونية ومواقع التواصل ا
 يتم متابعتها من اإلدارات العامة ذات العالقة. 

   ،ترتيب المديريات حسب درجة رضى المراجعين على النحو التالي: قلقيلية، يطا، نابلس، سلفيت، طوباس، أبو ديس، جنين، طولكرم، الخليل
 مقر الوزارة، دورا، رام اهللا، بيت لحم، أريحا.

  ،استجابات عينة الدراسة للمراجعين حسب المديريات كانت عالية في مديرية (قلقيلية، يطا، نابلس، سلفيت، طوباس، أبو ديس، جنين، طولكرم 
 الخليل، ومقر الوزارة). وكانت متوسطة في مديرية دورا، رام اهللا، بيت لحم، أريحا.

  لمتلقاه كانت خدمة تجديد ترخيص المركبات، ويوضح ذلك أن غالبية المراجعين أعلى نسبة من عينة الدراسة للمراجعين حسب الخدمات ا
  يتوجهون إلى مديريات السير لترخيص أو تجديد ترخيص المركبات.

  ) دقيقة،30-15أعلى نسبة من عينة الدراسة للمراجعين حسب الوقت المستغرق إلنهاء المعاملة وقبل استالمها من البنك كانت الفترة ما بين ( 
 حيث أن غالبية المراجعين أنهوا معاملتهم في فترة مقبولة.

  تكدس كبير في الملفات الورقية الخاصة بالمركبات والسائقين داخل المديريات مما يعيق العمل في المديريات 
  .(أريحا، وأبو ديس) وجود رضى عن الكادر الوظيفي من قبل المراجعين في كافة المديريات بإستثناء مديرية 
  كانت اءت استجابات عينة الدراسة للكادر الوظيفي متوسطة في القيمة الكلية (بيئة العمل، الوصف الوظيفي، التحفيز، اإلحتياجات التدريبية) و ج

 اإلستجابة ضعيفة في محور الراتب، وعالية في محور التقييم.
 كانت أهم المقترحات:

  رام اهللا، أبو ديس، بيت لحم) ومقر الوزارة من خالل لتخصيص أراضي جانب  مديرية (نابلس،في توفير مواقف سيارات خاص للمراجعين
 و تغيير بعض المباني بسبب قدمها وعدم مالئمتها. المديريات أو بناء طابق إضافي، أ

 (الفاحصين) زيادة عدد الكادر الوظيفي في المديريات وتحديدًا دائرة الفحص  .  

 حتياجات الخاصة لتسهيل الوصول للخدمة في المديريات غير المؤهلة.تجهيز ممرات خاصة في المديريات لذوي اإل 

 .تفعيل سياسة الشباك الواحد مما يساهم في إنهاء المعاملة في وقت أسرع وجهد أقل 

 ستدعاء توفير قاعات انتظار مناسبة لجمهور المراجعين تشمل عدد كافي من الكراسي، تهوية مناسبة، مظالت، مكيفات، توفير ماكنة نظام اإل
  الرقمي في المديريات التي ليست لديها، وتوفير دورات مياه صحية...إلخ

 د لرفد الزام موظف البنك (الصندوق) بساعات الدوام الرسمي للمديرية من الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الثالثة مساًء، ورفع توصية لسلطة النق
  المديريات الرئيسة بموظف بنك إضافي.

  المتعلقة بالمخالفات لتوفير الوقت والجهد على المواطن.تغذية البيانات  
 ربط مديريات النقل والمواصالت بالجهات ذات العالقة مثل وزارة الصحة فيما يتعلق بالفحوصات الطبية لتجديد الرخص الشخصية والتي تتطلب 

 تقرير طبي عند التجديد.      
 ذات العالقة أسوة بالربط مع الشرطة الكترونيًا فيما يخص المخالفات. التنسيق والتعاون ما بين الوزارة والجهات الحكومية 
     عقد دورات تدريبية وورشات عمل متخصصة للموظفين في عدة مجاالت منها : فحص المركبات، مفتشي مهن المواصالت (قطع الغيار

 وكراجات الصيانة .......إلخ)، باإلضافة إلى مهارات التعامل مع الجمهور.
   على األرشفة اإللكترونية الفورية فيما يتعلق بملفات المركبات والسائقين في المديريات.العمل 
  .زيادة عدد الكادر الوظيفي في المديريات بما يتناسب مع حجم العمل 
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  مقدمـــــــــــــــــــة:ال
ت الهامة والحيوية التي تساهم بصورة فعالة في الناتج المحلي اإلجمالي، حيث يعتبر قطاع النقل والمواصالت من القطاعا

يسهم في توفير فرص عمل لشريحة واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني، كما أنه واحد من أهم قطاعات البنية التحتية ويمثل 
 حلقة الوصل داخل المجتمع الواحد والمجتمعات األخرى.

الت الجهة الرسمية المسؤولة عن قطاع النقل والمواصالت والذي يعتبر من القطاعات الخدماتية تعتبر وزارة النقل والمواص
الناهضة نظرأ لما يوفره من تأمين حركة نقل الركاب والبضائع على النطاقين المحلي والدولي، ونظرًا لدوره الرائد في دفع حركة 

  ة األخرى، ويوفر فرصًا لإلستثمار باإلضافة إلى توفير فرص عمل.اإلقتصاد وتقديم الخدمات للقطاعات اإلنتاجية والخدماتي
على تعزيز قدرات القطاع العام على توفير الخدمات لجميع المواطنين بجودة أعلى  ةالسابعة عشر الفلسطينية عملت الحكومة 
سياق انجازات مهمة على اآلمنة وحققت في هذا ال، كما وعملت الحكومة على تطوير شبكات الطرق العامة وبتكلفة معقولة

دمات الحكومية ية واإلرتقاء بالخصعيد تطوير قطاع النقل وتنظيمه واعداد سياساته، مما أسهم في تعزيز السالمة المرور 
نظام مواصالت على تنفيذها في مجال  عملتولقد أولت الحكومة عدد من األولويات السياسية التي  المقدمة للمواطنين،

تشجيع النقل العام وتحسين اجراءات تقديم الخدمات للمواطنين : "نًا وفعالية وفق المعايير الدوليةوشبكات طرق أكثر أما
اصدار تراخيص السائقين، والترخيص للمركبات العمومية والرقابة على و وتسهيلها  والتي تشمل تسجيل المركبات وترخيصها، 

  )2016-  2014التنمية الوطنية (خطة  .عملها ... إلخ"
: المواطن "أوال" وتشكل محطة جديدة من 2022- 2017ر أجندة السياسات الوطنية حول الرؤية الوطنية لألعوام تتمحو 

محطات االصالح اإلداري والمؤسسي في فلسطين، وترتكز على ثالثة محاور: الطريق نحو االستقالل، االصالح وتحسين 
يات والتدخالت السياسية: االرتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة التنمية المستدامة. ومن أهم األولو و جودة الخدمات العامة، 

للمواطن من خالل اطالق بوابة الحكومة اإللكترونية وتوفير الخدمات األساسية للمواطن من خاللها. (أجندة السياسات الوطنية 
2017 -2022.(  

الخاصة في وزارة النقل والمواصالت السعي  2022- 2017هداف االستراتيجية الوطنية للحكومة ضمن خطة التنمية من األو 
تطوير النظام القانوني والمؤسسي لقطاع ، و إلى توفير خدمات مميزة لمتلقي خدمة النقل والمواصالت في زمن وتكلفة مقبولة

ة حيث جندة السياسات الوطنيأالهدف االستراتيجي يستند للسياسة الوطنية الثامنة والعاشرة ضمن  هذاو ، النقل والمواصالت
والسياسة الوطنية العاشرة تنص على ، تنص السياسة الوطنية الثامنة إلى اإلرتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين

 )2022- 2017أجندة السياسات الوطنية ( .كفاءة وفعالية إدارة المال العام
 مديريات مؤهلةبجودة عالية مميزة، وبوجود ته خدما ضرورة تقديمو  نقل والمواصالتالأهمية قطاع على ضوء ما سبق يتبين 

من أجل توفير نقل آمن وفعال وذي تكلفة قليلة لكافة بمستوى جودة عالية يلبي احتياجات وتوقعات المواطنين والموظفين، 
مراجعين من وجهة نظر ال النقل والمواصالت مديرياتهذه الدراسة لتقييم جودة الخدمات في تسعى لذلك . التجمعات السكانية

 .وزارة النقل والمواصالتخدمات ، ولرفع توصيات لمجلس الوزراء لإلرتقاء بجودة الوظيفيوالكادر 
على  ديريةعرض كل متم الثانية الطريقة كمجتع واحد، و  مديرياتال عرضتم  األولىالطريقة تم عرض البيانات بطريقتين: وقد 
  .ىحد
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  :أهداف الدراسة
ى تقييم جودة خدمات وزارة النقل والمواصالت في المحافظات الشمالية من وجهة نظر المراجعين تهدف الدراسة بشكل رئيس إل

  والكادر الوظيفي.
  األهداف الفرعية:

  تهدف الدراسة بشكل فرعي إلى اآلتي:
 .قياس رضى المراجعين عن الخدمات المقدمة من قبل مديريات النقل والمواصالت 
  يات النقل والمواصالت.قياس رضى الكادر الوظيفي في مدير 
 .رفع توصيات إلى جهات اإلختصاص لتحسين جودة الخدمات في مديريات النقل والمواصالت 
 .اإلرتقاء بجودة الخدمات في مديريات النقل والمواصالت 
 

  :حدود الدراسة
  .)2014- 3- 7) وحتى (2017- 2- 14 ( في الفترة ما بينتمت الدراسة  الحدود الزمانية:
على  عن الخدمات المتلقاه، حتي يتسنى قياس مدى رضى المراجعين ذارآ/ 7- 6و / شباط28- 27- 15 -14 مكانت ستة أيا

   .، لضمان الموضوعية في اإلجاباتالشهر ، نصف، آخر)أول(فترات 
  .باإلضافة إلى مقر الوزارة مديرية) 13وعددها ( مديريات النقل والمواصالتكافة  علىالدراسة  طبقتالحدود المكانية: 
  .النقل والمواصالت مديرياتفي واطنين) والم الوظيفي  الكادر ( الدراسةشملت الحدود البشرية: 

  
  مجتمع وعينة الدراسة:

والمراجعين في مديريات النقل والمواصالت وهي: (جنين، طوباس، طولكرم، نابلس،  الوظيفيتمثل مجتمع الدراسة الكادر 
  .مقر الوزارةباإلضافة إلى  )يس، بيت لحم، الخليل، دورا، يطاقلقيلية، سلفيت، رام اهللا، أريحا، أبو د

  التالية: معادلةالتم اختيار عينة الدراسة بناًء على 
 

   
  حيث : 

  

t  95قة لمستوى الث 1.96ثابت يساوي%.  
n  حجم العينة  
p  = 50تقدير المؤشر النسبي الرئيسي%  
e  = 7الخطأ الهامشي المسموح به%  
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  وللكادر الوظيفي للمراجعين والتالفة المرجعةعة و الموز  باناتاالستنسبة : 1 جدول
    

  
  المديرية

   االستمارات اإللكترونية  التالفةالمستردة          الموزعة

  الكادر الوظيفي  المراجعين

  13  278 0  278  جنين

  7  81 45  126  طوباس

  16  214 2  216  طولكرم

  23  338 0  338  نابلس

  12  119 31  150  قلقيلية

  7  127 0  127  سلفيت

  16  324 66  390  رام اهللا

  7  117 3  120  اريحا

  3  90 0  90  أبوديس

  14  251 1  252  بيت لحم

  19  334 0  334  الخليل

  9  117 51  168  دورا

  5  97 0  97  يطا

  15  140 70  210  رام اهللا/ المقر

  166  2627 269 2896 المجموع الكلي
  

  

حيث كانت نسبة االستبانات المرجعة الوظيفي  للكادرن و للمراجعية اإلستبانات الموزعة والمستردة ) نسب1يبين جدول (
  .)%83( وظيفيللكادر الو  ،) من نسبة االستمارات الموزعة%90.7للمراجعين (

  

  :أداة جمع البيانات 
  :وكانت كالتالياشتملت الدراسة على استبانتين 

 :عيناستبانة المراج االستبانة األولى   
  :جزئيناشتملت استبانة المراجعين على 

الوقت  ،خدمة، الالحالة اإلجتماعيةالعمر، الجنس، مستوى التعليم،  :وتمثلت في بيانات شخصيةعلى اشتمل  :ولالجزء األ 
    .المستغرق إلنهاء الخدمة، المحافظة، المديرية

لمكان تقديم  الموقع الجغرافي :وهي جودة الخدمات قياسلمعايير  ستةموزعة على  ة) فقر 42( على اشتمل :الجزء الثاني
 تم اعتمادو  .شركاء الوزارةو اإلقتراحات والشكاوى، ، مقدمي الخدمة، تصنيف وتوصيف الخدمات ،مكان تقديم الخدمة، الخدمة

  في مديريات النقل والمواصالت. على جميع خصائص جودة الخدمات هذه المعايير لشمولها
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  :وظيفيستمارة الكادر الااالستبانة الثانية   
  :ينئجز على  وظيفيالاشتملت استبانة الكادر 

 المديرية ،حافظةالم، الحالة االجتماعية، مستوى التعليمالعمر، الجنس،  :بيانات شخصية وتمثلت فيعلى  اشتملالجزء األول: 
    .والمسمى الوظيفي

التقييم، الراتب بيئة العمل، الوصف الوظيفي، : س وهيقياللمحاور ) فقرة موزعة على ستة 26(على  اشتملالجزء الثاني: 
  .على كافة األمور المتعلقة بالموظف شمولهال هذه المحاور وتم اعتماد .التحفيزو  ،االحتياجات التدريبية

 منهج الدراسة  
جمع البيانات واجراء نظرًا لمالءمته لطبيعة الدراسة، حيث يتم في هذا المنهج  تحليليال اتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي

  التحليل االحصائي الستخراج النتائج المطلوبة.
 صدق األداة  

عرضت أداة الدراسة عدد من المحكمين منهم: (د. محمد شاهين/ عميد شؤون الطلبة جامعة القدس المفتوحة، د. عزمي 
يفة، د. جلتان حجازي) وعدد من ذوي األطرش/ عميد كلية التنمية الريفية المستدامة في جامعة القدس أبو ديس، د. إياد خل

االختصاص والخبرة في مجال االدارة والبحث العلمي، وقد أخذت توصيات المحكمين بعين االعتبار، وتم اجراء بعض 
  التعديالت، وبذلك خرجت االستبانات في صورتها النهائية.

 ثبات األداة  
، والجدول األتي يوضح ثبات األدلة (Cronbach,s alpha) تم حساب ثبات األداة بواسطة الحاسوب باستخدام كرونباخ ألفا

  .بعادهاوفقًا أل
  وللمراجعين وظيفيال: توزيع كرونباخ ألفا للكادر 2جدول 

  

    وظيفيال الكادر
  
  

  المراجعين
 قيمة الثبات البعد   قيمة الثبات  البعد 

 0.782  الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمة  0.854  بيئة العمل
  0.879  مكان تقديم الخدمة  0.873  الوظيفي الوصف
  0.780  تصنيف وتوصيف الخدمات  0.796  التقييم
  0.865  مقدمي الخدمة  0.903  الراتب

  0.981  اإلقتراحات والشكاوى 0.984  االحتياجات التدريبية
  0.934  شركاء الوزارة 0.800  التحفيز

  0.844  الدرجة الكلية  0.912  الدرجة الكلية
  

  
) وهي قيمة 9070.، وللمراجعين ()0.949(هو وظيفيال للكادرقيمة معامل الثبات ألبعاد الدراسة أن  )2(ح من جدول يتض

  ألغراض التحليل االحصائي. مرتفعة ومناسبة
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 المعالجة االحصائية  
  ألغراض التحليل االحصائي أعطيت األوزان التالية لمقاييس األداة كما يلي:

  ).1وغير موافق درجة ( ،)2)، محايد درجة (3أعطي المقياس موافق درجة ( :المراجعينو  وظيفيالالكادر استبانة 
  في أكثر من موقع كالتالي:  (spss)ادخالها للحاسوب لتعالج بواسطة البرنامج االحصائي للعلوم االجتماعيةو جمع البيانات  تم
o .تم احتساب معامل كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات االستبانة 
o  والنسب المئوية  لوصف الخصائص الشخصية للمبحوثين. تكراراتالاج تم استخر 
o .تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الدراسة 

  

  عينة الدراسة.ستنادًا إلى المتوسطات الحسابية إلجابات إتقسيم مقياس ليكرت  :3جدول   
  

  مقياس ليكرت الثالثي
  فيوالكادر الوظي المراجعين

  درجة االستجابة االستجابة 
  ضعيفة  1.66 – 1

  متوسطة  2.33 – 1.67
  عالية  3 -  2.34

  

)، محايد درجة 3وافق درجة (، حيث أعطي المقياس موللكادر الوظيفي مقياس ليكرت الثالثي للمراجعين )3( يوضح جدول
  ).1غير موافق درجة () و 2(
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  الفصل الثاني

  
  النتائج الكلية عرض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                           10          الشؤون الحكومية                                                      
  

 خصائص عينة الدراسة  
المواصالت في المحافظات و ) مراجعًا موزعين على مديريات النقل 2896هي عينة طبقية عشوائية حيث بلغ حجم العينة (

  .لكترونيةوذلك من خالل استمارة إ ) موظفاً 200تم مسح شامل للموظفين الذين يقدمون الخدمات ويقدر عددهم ( الشمالية،
  المراجعون أوًال :
  يةالعمر الفئات  

  العمر بالسنوات : توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير4جدول 
 

  (%) النسبة المئوية  العدد  يةالعمر الفئات  
 30.0 789 سنة فأقل 30

 39.7 1043 سنة  40_31 
 22.3 585 سنة 50_ 41
 8.0 210 سنة فما فوق 51

 100.0 2627    المجموع
  

  

) مراجعًا، وفئة 789سنة فأقل) بلغ ( 30( فئة من عينة الدراسة للمراجعينأن عدد )، 4جدول (بين من نتائج تحليل االستبانة ت
 ) مراجعًا.210سنة فما فوق) بلغ ( 51( ) مراجعًا، وفئة585سنة) بلغ ( 50- 41، وفئة () مراجعاً 1043سنة) بلغ ( 40- 31(
 الجنس 

  الجنس تبعًا لمتغير: توزيع عينة الدراسة 5جدول 
 

  (%) النسبة المئوية   العدد  الجنس 

 84.2 2212  ذكر
 15.8 415  أنثى

 100.0 2627    المجموع
  
  

  

) مراجعًا بنسبة 2212(بلغ الذكور  من للمراجعين عينة الدراسة عدد أن ،)5جدول (من نتائج تحليل االستبانة بين ت
  ).%15.8(بنسبة  ةً ) مراجع415ناث (اإلمن ، و )84.2%(

  

 الحالة االجتماعية  
  : توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير الحالة االجتماعية6جدول 

 

  (%) النسبة المئوية  العدد  الحالة االجتماعية
 22.4 588  متزوج
 77.6 2039  أعزب

 100.0 2627  المجموع
  

  

، وغير راجعاً ) م588لمتزوجين بلغ (ا من للمراجعينعدد عينة الدراسة ) أن 6جدول (تبين من نتائج تحليل االستبانة، 
 .راجعاً ) م2039المتزوجين بلغ (
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 مستوى التعليم  
  مستوى التعليم توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير : 1شكل 

 

 
  

  

، ةثانويحملة شهادة ال )%41.1كانت ( مراجعينلل الدراسة عينةمن  أعلى نسبةأن  )1( شكلتبين من نتائج تحليل االستبانة 
  األساسي.حملة  )%12.3( وتلتها، دبلوم) حاصلين على %17.9(وتلتها ، فأعلى حملة البكالوريوس) %28.7(ومن ثم 
 المحافظة  

  المحافظة توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير: 2شكل 
 

 
  

، رام اهللا، الخليلكانت كالتالي:  حافظةمالحسب للمراجعين  عينة الدراسةعدد أن  )2( شكلتبين من نتائج تحليل االستبانة 
   .طوباس، / أبو ديس، القدس، أريحاقلقيلة سلفيت، ،كرمطول، بيت لحم، جنين، نابلس
 ديريةالم  

  المديرية توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير: 3شكل 
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رام  نابلس، الخليلكانت كالتالي:  المديريةحسب للمراجعين  عينة الدراسة عدد) أن 3( شكلتبين من نتائج تحليل االستبانة، 
  طوباس.اهللا، جنين، بيت لحم، طولكرم، مقر الوزارة، سلفيت، قلقيلية، أريحا، دورا، يطا، القدس/ أبو ديس، 

 :الخدمات المتلقاه  
  الخدمات المتلقاه توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير: 4شكل 

  

 
 
 

كانت  الخدمات المتلقاهلمراجعين حسب ل) أن النسبة األكبر من عينة الدراسة 4( شكل تبين من نتائج تحليل االستبانةج
 اضافة/ الغاء قيد على السائق.) %30.، وأقل نسبة كانت (تجديد ترخيص المركبة) 32.9%(
 

 من البنكغرق إلنهاء المعاملة وقبل استالمها الوقت المست 
  

  الوقت توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير: 5شكل 
  

  
  
  
  

غرق إلنهاء المعاملة الوقت المست) أن النسبة األكبر من عينة الدراسة للمراجعين حسب 5( شكل تبين من نتائج تحليل االستبانةج
) أقل %22.6تلتها ( دقيقة، 50 -31 من )%26.1تلتها (، دقيقة 30 -  15 من )%29.4كانت (من البنك وقبل استالمها 

 .يوم أكثر من )%2.9وأقل نسبة كانت () أكثر من ساعة، 19.1من ربع ساعة، وتلتها (
 تقديم الخدمة: معلومات 

  

  معلومات تقديم الخدمة توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير: 7 جدول
  
  

  (%)النسبة المئوية   العدد  الموقع اإللكتروني  المجال
  معلومات تقديم الخدمة

  
 2.6 68  .الموقع اإللكتروني لمجلس الوزراء

 9.2 242  .الموقع اإللكتروني لوزارة النقل والمواصالت

 5.3 140  .من خالل المواقع اإللكترونية األخرى

 82.9 2177  .غير ذلك

 100.0 2627  المجموع
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من خالل  معرفة معلومات الخدماتلأن النسبة األكبر من عينة الدراسة للمراجعين  ،)7(جدول  بين من نتائج تحليل االستبانةت
من ) %5.3، وأقل نسبة كانت ()%9.2(وزارة النقل والمواصالت من خالل الموقع اإللكتروني لكانت المواقع اإللكترونية 

 غير ذلك )%82.9(معرفة معلومات تقديم الخدمة كانت خالل المواقع اإللكترونية األخرى، في حين أن النسبة األعلى ل
  ... إلخ)...،عن الخدمات عدم توفر معلوماتاألصدقاء، المعارف، المديرية نفسها، الصحف، اإلعالنات، التلفاز، (

  

  وظيفيالالكادر  ثانيًا:
 الفئات العمرية  
   للكادر الوظيفي : توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير العمر بالسنوات8 جدول 

 

  (%) النسبة المئوية  العدد  يةالعمر الفئات       
 11.4 19 سنة فأقل 30

 40.4 67 سنة  40_31 

 34.9 58 سنة 50_ 41

 13.3 22 سنة فما فوق 51

 100.0 166    مجموعال
 

  

، وظفاً ) م19سنة فأقل) بلغ ( 30(فئة  منللكادر الوظيفي عينة الدراسة  عدد نأ ،)8جدول (تبين من نتائج تحليل االستبانة 
 .موظفاً ) 22(بلغ سنة فما فوق)  51( ، وفئةموظفاً ) 58سنة) بلغ ( 50_ 41، فئة (موظفاً ) 67() بلغ سنة 40_31فئة (
 الجنس 

  يع عينة الدراسة تبعًا لمتغير الجنس: توز 9 جدول
 

  (%) النسبة المئوية   العدد  الجنس 
 75.3 125  ذكر

 24.7 41  أنثى

 100.0 166    المجموع
  

بنسبة  وظفاً ) م125(بلغ الذكور من  الوظيفي للكادر عينة الدراسة عدد أن ،)9تبين من نتائج تحليل االستبانة جدول (
 ).%24.7بنسبة ( ةً فموظ) 41(بلغ ناث اإل من)، و 75.3%(
 المؤهل العلمي 

 

  المؤهل العلمي : توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير6 شكل
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) 85( كانت حسب المؤهل العلمي الوظيفي للكادرمن عينة الدراسة  عدد كبرأن أ )6( شكلتبين من نتائج تحليل االستبانة، 
) 8( كانعدد وأقل ، الدبلوممن حملة  )36، تلتها (وأقل ة عامةيثانو  الحاصلين علىمن ) 37، ومن ثم (من حملة البكالوريوس

  .حملة الماجستير فأكثر من
 مسمى الوظيفيال 
  المسمى الوظيفي : توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير7 شكل

  

  
  
  
  
  
  
  
 

 كانت كالتالي: فيمسمى الوظيحسب ال وظيفيالكادر ال عينة الدراسة من نسبةأن  )7( تبين من نتائج تحليل االستبانة شكل
، مدير دائرة) 28.9%، (رئيس قسم) %18.7، (رئيس شعبة) %4.2، (فاحص سواقين )%6، (فاحص مستندات) 15.1%(
 .غير ذلك )%16.9(مدخل بيانات،  )%3(فاحص مركبات، )%4.8(نائب مدير عام،   )%1.2(مدير عام، )1.2%(
 الحالة االجتماعية 

  لمتغير الحالة االجتماعية : توزيع عينة الدراسة تبعاً 10جدول 
 

  (%) النسبة المئوية  العدد  الحالة االجتماعية
 5.4 9  متزوج

 94.6 157  أعزب

 100.0 166  المجموع
  

  

وغير ، ) موظفاً 9( بلغ المتزوجين منوظيفي للكادر ال عينة الدراسةعدد أن ) 10جدول (تبين من نتائج تحليل االستبانة، 
 .) موظفاً 157(المتزوجين بلغ 

 حافظةالم 
 

  حافظة: توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير الم8 شكل
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 :تنازليًا كالتاليكانت  حافظاتحسب الم وظيفيللكادر ال عينة الدراسة عددأن )، 8( شكلتبين من نتائج تحليل االستبانة 
  طوباس، القدس. –قلقيلية، سلفيت الخليل، نابلس، جنين، طولكرم، بيت لحم، رام اهللا، 

 مديريةال  
  ديريةالم : توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير9 شكل

  

  
  

نابلس، : تنازليًا كالتاليكانت  ديرياتحسب الم وظيفيعينة الدراسة للكادر ال عدد) أن 9( شكلتبين من نتائج تحليل االستبانة 
  .طوباس، يطا، القدس –ت سلفي - الخليل، طولكرم، رام اهللا، مقر الوزارة، بيت لحم، جنين، قلقيلية، دورا، أريحا
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  ديرياتالمتعلقة بكافة الم جاباتاإلنتائج 
  ونأوًال: المراجع

   .محاور ستةفيما يلي عرض وتحليل ومناقشة لنتائج إجابات المراجعين حول المحاور الرئيسية للدراسة وهي 
  جعيناستبانة المرا حاورالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لم

المتوسط   الفقرات  م
  *الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  االستجابة

  المعيار األول: الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمة.
  عالية 655. 2.68  يسهل الوصول لمكان تقديم الخدمة..1
  عالية 722. 2.53  تتوفر وسائل نقل مختلفة لمكان تقديم الخدمة..2
  متوسطة 899. 2.09  ديم الخدمة من خالل اللوحات اإلرشادية على الطرق.يسهل اإلستدالل على مكان تق.3
  عالية 838. 2.34  تتوفر مواقف للسيارات داخل وخارج موقع تقديم الخدمة..4
  عالية 542. 2.40  القيمة الكلية 

  المعيار الثاني: مكان تقديم الخدمة
  متوسطة 901. 2.08  توفر لوحات إرشادية لتسهل الوصول إلى الخدمة..1
  عالية 822. 2.35  يتالئم المظهر العام لمكان تقديم الخدمة مع طبيعة الخدمات المقدمة..2
  متوسطة 880. 2.02  المكان مهيأ الستقبال ذوي االحتياجات الخاصة ..3
  عالية 813. 2.38  يتالءم مكان تقديم الخدمة مع أعداد المراجعين..4
  عالية 776. 2.46  تتوفر قاعات استراحة نظيفة ومناسبة..5
  عالية 792. 2.45  تتوفر مقاعد إنتظار كافية..6
  عالية 781. 2.46  تتوفر تهوية كافية في مكان تقديم الخدمة..7
  متوسطة 809. 2.11  تتوفر دورات مياه صحية نظيفة..8
  عالية 777. 2.45  يتم تنظيم الدور واإللتزام به أثناء االنتظار للحصول على الخدمة..9
  متوسطة 550. 2.30  لكليةالقيمة ا 

  المعيار الثالث: تصنيف وتوصيف الخدمات
  ضعيفة 805. 1.65  .تتوفر كتيبات تبين خطوات تقديم الخدمة.1
  متوسطة 874. 1.97  تتوفر لوحات إرشادية بالتعليمات الالزمة للحصول على الخدمة..2
  عالية 777. 2.46  إجراءات الحصول على الخدمة واضحة..3
  متوسطة 877. 2.11  ذج الحصول على الخدمة.تتوفر نما.4
  عالية 814. 2.36  الرسوم المستوفاه مقابل الحصول على الخدمة مناسبة..5
  عالية 659. 2.63  هناك تعاون وتنسيق بين الموظفين في تقديم الخدمة..6
  عالية 841. 2.38  تنجز المعاملة في مكان واحد. .7
  عالية 818. 2.40  ي المديرية.تحتاج المعاملة إلى زيارة عدة جهات ف.8
  عالية 727. 2.55  الوقت المستغرق إلتمام المعاملة داخل المديرية مناسب..9

  عالية 707. 2.60  )2إلى الساعة  - 8أوقات الحصول على الخدمة مناسبة.(من الساعة .10
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  عالية 797. 2.37  يسمح انجاز المعاملة بإنابة شخص آخر (مستند قانوني)..11
  متوسطة 415. 2.31  ليةالقيمة الك 

  المعيار الرابع: الموظفين (مقدمي الخدمة)
  عالية 755. 2.52  يتوفر عدد كاٍف من الموظفين..1
  عالية 591. 2.69  يتبع الموظفون اإلجراءات الالزمة لتقديم الخدمات..2
  عالية 530. 2.77  يتالءم المظهر العام للموظفين مع طبيعة الخدمة..3
  عالية 591. 2.68  في مكاتبهم خالل ساعات الدوام.يتواجد الموظفون .4
  عالية 607. 2.71  يخصص الموظفون وقت مناسب إلتمام معاملتك..5
  عالية 732. 2.53  يتعامل الموظفون بمساواة وبدون تمييز مع المراجعين..6
  عالية 549. 2.76  يتعامل الموظفون معك بلباقة وٕاحترام..7
  ةعالي 435. 2.66  القيمة الكلية 
  عالية 367. 2.42  القيمة الكلية للمحاور 

  المعيار الخامس: اإلقتراحات والشكاوى:
  (%)ال ينطبق  (%) غير موافق  (%)موافق  المجال 

  30.5  12.6  38.3 يتوفر في الموقع صندوق للشكاوى واإلقتراحات يمكن اإلستدالل عليه..1
  30.4 13.5  20  تتوفر نماذج مطبوعة بشكل واضح لتقديم الشكوى..2
  30.4 14.1  25.5 طرق تقديم الشكوى واضحة وسهلة..3
 30.5 13.5  19.5 يوجد تواصل مع المراجعين وٕاهتمام بالشكاوى بعد تقديم الشكوى..4

  30.5 12.6  19.4  يتم التعامل مع الشكاوى المقدمة على الموقع اإللكتروني للوزارة..5
        متر)المعيار السادس: شركاء الوزارة (البنك، الدينامو 

  9.4 11.7  65.6  فترة اإلنتظار لدى البنك مناسبة..1

  8.9 3.7  75.3  تعامل معك موظف البنك بإحترام..2

  22.3 13  38.3  الرسوم المدفوعة في الدينامومتر مناسبة..3

  22.4 5.3  57.4  يلتزم موظفو الدينامومتر بالفحوصات الفنية المطلوبة..4

  23.2 6.2  55.8  المة العامة.يعطيك موظفو الدينامومتر شروط الس.5

  22.3 5.8  65.2  يلتزم موظفو الدينامومتر بالموضوعية..6
  

    ت                                                                                                                            ) درجا3أقصى درجة للفقرة (*
) 2.40( عالية كانت راجعينأن استجابات الم، )الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمة(للمحور األول  يتضح من القيمة الكلية

، الفقرة الثالثة، وكانت متوسطة في )4،2،1(الفقرات  فىتراوحت في الفقرات بين متوسطة وعالية، فقد كانت عالية  حيث
، مكان تقديم الخدمةلوسائل النقل المختلفة وتتوفر ، ديم الخدمةمكان تقه يسهل الوصول إلى ويتضح من االستجابات العالية بأن

اللوحات اإلرشادية على الطرق  أن يتضح منهافالمتوسطة  ةأما الدرجموقع تقديم الخدمة، وتتوفر مواقف للسيارات خارج وداخل 
   لإلستدالل على مكان تقديم الخدمة.كافية  غير
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، تراوحت في )2.30(متوسطة  كانت المراجعينأن استجابات ، )مكان تقديم الخدمة( ثانييتضح من القيمة الكلية للمحور ال   
)، ويتضح من 1،3،8وكانت متوسطة على فقرة () 2،4،5،6،7،9( الفقراتفي فقد كانت عالية ، الفقرات بين متوسطة وعالية

وتتوفر ، ومع أعداد المراجعين مات المقدمةالمظهر العام لمكان تقديم الخدمة يتالئم مع طبيعة الخد بأن االستجابات العالية
تقديم الخدمة غير مهيأ إلستقبال ذوي اإلحتياجات  مكانيتضح منها أن  أما الدرجات المتوسطة .قاعات ومقاعد إنتظار مناسبة

  وال تتوفر لوحات إرشادية كافية لتسهيل الوصول إلى الخدمة. وال تتوفر دورات مياة صحية نظيفة، الخاصة،
 حيث ،)2.31( متوسطةكانت المراجعين أن استجابات ، )تصنيف وتوصيف الخدمات(ن القيمة الكلية للمحور الثالث يتضح م

وكانت )، 2،4( اتفقر ال فيمتوسطة و )، 1( الفقرات في ضعيفةفقد كانت ، متوسطة وعاليةضعيفة و تراوحت في الفقرات بين 
مقابل الخدمة اجراءات تقديم الخدمة واضحة، الرسوم المستوفاه بأن  يتضح من االستجابات العالية ،عالية في باقي الفقرات

مناسبة، وهناك تعاون وتنسيق بين الموظفين، وتنجز المعاملة في مكان واحد، وأوقات الحصول على الخدمة مناسبة، ويسمح 
ت تبين خطوات تقديم الخدمة، عدم توفر كتيبايتضح منها  المتوسطةالضعيفة و أما الدرجات بإنة شخص آخر بإنجاز المعاملة، 

  ، وعدم توفر نماذج كافية للحصول على الخدمة.بالتعليمات الالزمة للحصول على الخدمةوعدم توفر لوحات إرشادية 
) في القيمة 2.66( عالية كانت المراجعينأن استجابات  ،)الموظفين/ مقدمي الخدمة(يتضح من القيمة الكلية للمحور الرابع 

يتعامل الموظفين بلباقة وبدون تمييز، ويلتزم ، أن عدد الموظفين مناسب ويتضح من ذلكي فقرات المحور، الكلية وفي باق
الالزمة لتقديم الخدمات، ويخصص الموظف الوقت الكافي إلتمام المعاملة، والمظهر العام للموظف  باإلجراءاتالموظفين 

  مقبول.
  من المحور الخامس ( اإلقتراحات والشكاوى)يتضح  
 بعدم الموافقة،) %10(وأجاب  ،بالموافقة) %38.3( أجاب) توفر صندوق للشكاوى يمكن اإلستدالل عليها، 1في الفقرة ( 
  .حالتهم على أن هذه الفقرة ال تنطبق )%30.5(أجاب و 

اب أجو  بعدم الموافقة،) %18.3(وأجاب  بالموافقة،) %20( أجاب) توفر نماذج واضحة لتقديم الشكوى، 2في الفقرة (
  .على حالتهم أن هذه الفقرة ال تنطبق )30.4%(

 )%30.4(وأجاب  بعدم الموافقة،) %14.1(وأجاب  بالموافقة،) %25.5( أجاب) طرق تقديم الشكوى واضحة، 3في الفقرة (
  أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم.

بعدم ) %13.5(وأجاب  بالموافقة،) %19.5( بأجا، يوجد تواصل مع المراجعين واهتمام بالشكوى بعد تقديمها) 4في الفقرة (
  أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم. )%30.5(وأجاب  الموافقة،

) %12.6(وأجاب  بالموافقة،) %19.4( أجاب) يتم التعامل مع الشكاوى المقدمة على الموقع اإللكتروني للوزارة، 5في الفقرة (
  ال تنطبق على حالتهم.أن هذه الفقرة  )%30.5(وأجاب  بعدم الموافقة،

، ، ووجود نماذج واضحة لتقديم الشكوىللشكاوى الشكاوى من حيث وجود صندوقعن  رضىبشكل عام تظهر النتائج  بعدم 
  وطرق تقديم الشكوى، والتواصل مع المراجعين واإلهتمام بالشكوى، والتعامل مع الشكاوى المقدمة.

  

  )من المحور السادس ( البنك والدينامومتريتضح 
 )%9.4(وأجاب  بعدم الموافقة،) %11.7(وأجاب  بالموافقة،) %65.6( أجاب، فترة اإلنتظار لدى البنك مناسبة) 1في الفقرة (

  ، ويدل ذلك أن المراجعين راضون عن فترة اإلنتظار لدى البنك.حالتهمعلى أن هذه الفقرة ال تنطبق 
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أجاب و  بعدم الموافقة،) %3.7(وأجاب  بالموافقة،) %75.5( أجاب، حترامإتعامل معك موظف البنك ب) 2في الفقرة (
  ، ويدل ذلك أن المراجعين راضون عن تعامل الموظفين.حالتهم على أن هذه الفقرة ال تنطبق )8.9%(

 بعدم الموافقة،) %13(وأجاب  بالموافقة،) %38.3( أجاب، الرسوم المدفوعة في الدينامومتر مناسبة )3في الفقرة (
  .حالتهم على هذه الفقرة ال تنطبقأن  )%22.3(و

بعدم ) %5.3(وأجاب  بالموافقة،) %57.4( أجاب، مومتر بالفحوصات الفنية المطلوبةيلتزم موظفو الدينا) 4في الفقرة (
  .حالتهم على أن هذه الفقرة ال تنطبق )%22.4(و الموافقة،

 بعدم الموافقة،) %6.2(وأجاب  بالموافقة،) %55.8( أجاب، يعطيك موظفو الدينامومتر شروط السالمة العامة) 5في الفقرة (
   حالتهم. على أن هذه الفقرة ال تنطبق )%23.2(و

 )%22.3(و بعدم الموافقة،) %5.8(وأجاب  بالموافقة،) %65.2( أجاب، امومتر بالموضوعيةيلتزم موظفو الدين) 6في الفقرة (
  مومتر بالموضوعية.اموظفو الدينذلك ، ويدل أن هذه الفقرة ال تنطبق حالتهم

  
  الوظيفي  ثانيًا: الكادر

   .محاور ستةحول المحاور الرئيسية للدراسة وهي  الوظيفي  فيما يلي عرض وتحليل ومناقشة لنتائج إجابات الكادر 
  الوظيفي  استبانة الكادر حاورالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لم

  

المتوسط   الفقرات  م.
   *الحسابي

ف االنحرا
  المعياري

درجة 
  االستجابة

  محور بيئة العمل -أوالً 
  متوسطة 939. 1.88 تتناسب المساحة المخصصة لك مع احتياجات العمل..1
  متوسطة 940. 2.17 تتوفر تهوية مناسبة في مكان عملك..2
  عالية 851. 2.34 تتوفر األجهزة (األدوات المكتبية) الالزمة للعمل..3
  عالية 851. 2.34 ك.يتوفر أثاث مكتبي خاص ب.4
  متوسطة 899. 1.85 تتوفر لك الخصوصية أثناء القيام بعملك..5
  متوسطة 868. 1.93 تتوفر مقومات األمان والسالمة في بيئة العمل..6
  عالية 753. 2.49  يتوفر دليل اجراءات خاص بعملك..7

 متوسطة 593. 2.14 القيمة الكلية
  محور الوصف الوظيفي -ثانياً 

  متوسطة 860. 2.32 وصف وظيفي واضح ومكتوب. يوجد لك.1
  متوسطة 881. 2.08 يتالءم الوصف الوظيفي مع المهام التي تقوم بها..2
  ضعيفة 795. 1.58 استلمت الوصف الوظيفي الخاص بك عند تعيينك..3

 متوسطة 688. 1.99 القيمة الكلية

  محور التقييم -ثالثاً 
  متوسطة 763. 2.29  داء يعتبر مناسبًا لوظيفتك.النموذج الحالي المستخدم لتقييم األ.1
  عالية 518. 2.78 يتم تقييمك بشكل دوري..2
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  عالية 600. 2.69 يتم تقييم أدائك بشكل مكتوب..3
  متوسطة 822. 2.25  نتيجة تقييم األداء الخاصة بك تعكس فعليًا حقيقة أدائك بالعمل..4
  متوسطة 864. 2.17  أدائك. يقوم مديرك المباشر بمناقشتك خالل عملية تقييم.5

 عالية 486. 2.43  القيمة الكلية
  محور الراتب -رابعاً 

  متوسطة 882. 1.73 يعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بزمالئك مرضيًا لك..1
  ضعيفة 653. 1.33 يعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة بالسوق المحلي مرضيًا لك..2
  ضعيفة 695. 1.40 بحجم مهامك مرضيًا لك.يعتبر راتبك الذي تتقاضاه مقارنة .3

 ضعيفة 636. 1.48  القيمة الكلية
  محور اإلحتياجات التدريبية - خامساً 

  متوسطة 826. 1.82 يتم تدريبك على كافة االجراءات المتعلقة بعملك..1
  ضعيفة 738. 1.60 تحديد االحتياجات التدريبية يتم بشكل موضوعي..2
  ضعيفة 759. 1.62 بية يتم حسب احتياجات العمل.تحديد االحتياجات التدري.3
  ضعيفة 779. 1.59 حتياجاتك الوظيفية.يتم تزويدك بالتدريب المطلوب إل.4

 ضعيفة 691. 1.65  القيمة الكلية
  محور التحفيز -سادساً 

  ضعيفة 784. 1.51 تتلقى حوافز مادية تقديرأ لجهودك..1
  ضعيفة 814. 1.66 تتلقى حوافز معنوية تقديرًا لجهودك. .2
  متوسطة 870. 1.89 يتم اشراكك في أخذ القرارات التي لها عالقة بعملك. .3
  متوسطة 852. 2.28 يتم إطالعك على القرارات اإلدارية المتعلقة بعملك..4

 متوسطة 587. 1.83  القيمة الكلية
 متوسطة 394. 1.92  القيمة الكلية للمحاور

                                                                                                                         ت      ) درجا3أقصى درجة للفقرة (*
تراوحت في  حيث ،)2.14( متوسطة أن استجابات الموظفين كانت ،)بيئة العمل(يتضح من القيمة الكلية للمحور األول 

ويتضح من  ،باقي الفقرات في)، وكانت متوسطة 7،4،3الفقرات (في كانت عالية الفقرات بين متوسطة وعالية، فقد 
الالزمة للعمل، توفر األثاث المكتبي الخاص بالموظف، توفر دليل اجراءات خاص تتوفر األجهزة االستجابات العالية بأن 

أي أن  تتناسب مع احتياجات العمل أن المساحة المخصصة ال فيتضح منهاأما الدرجات المتوسطة في باقي الفقرات  ،بالعمل
  في المكان، وعدم توفر مقومات األمان والسالمة في بيئة العمل.عدم توفر تهوية ، مكان العمل غير مالئم

بين  تراوحتحيث ) 1.99( متوسطة أن استجابات الموظفين كانت ،)الوصف الوظيفي(يتضح من القيمة الكلية للمحور الثاني 
مع المهام التي يقوم بها  غير واضح، وغير مكتوب، وال يتالءمالوظيفي ن الوصف الوظيفي للكادر أ حيث ،ضعيفةمتوسطة و 
  م يتم استالم الوصف الوظيفي عند تعيين الموظف.، ولالموظفون

بين متوسطة تراوحت حيث ) 2.43( عالية أن استجابات الموظفين كانت ،)التقييم(يتضح من القيمة الكلية للمحور الثالث 
ن االستجابات العالية بأن تقييم )، وكانت متوسطة في باقي الفقرات، ويتضح م2،3الفقرات ( فى لية، فقد كانت عاليةوعا
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أن النموذج المستخدم في التقييم  فيتضح منهاأما الدرجات المتوسطة في باقي الفقرات  .الموظفين يتم بشكل دوري ومكتوب
  التقييم.  عملية قة األداء، وال يقوم المدير المباشر بمناقشة أداء الموظفين خالل، وأن نتيجة التقييم ال تعكس حقيغير مناسب

، تراوحت بين متوسطة )1.48( ضعيفةأن استجابات الموظفين كانت  ،(الراتب)يتضح من القيمة الكلية للمحور الرابع 
وبالسوق  مقارنة بزمالئه الموظف أن الراتب الذي يتقاضاه ويتضح من ذلك )3،2في الفقرة (ضعيفة يفة، فقد كانت وضع
مقارنة ذلك أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف  يتضح من) و 1في الفقرة ( متوسطةغير مرضى بشكل كافي، وكانت  المحلي

  .بحجم العمل غير مرضٍ 
راوحت بين ت) 1.65( ضعيفة أن استجابات الموظفين كانت ،)االحتياجات التدريبية(يتضح من القيمة الكلية للمحور الخامس 

ال يتم تدريب الموظفين بطريقة منظمة وموضوعية ويتضح من ذلك  )2،3،4(في الفقرة ضعيفة متوسطة وضعيفة، فقد كانت 
  وحسب احتياجات العمل واحتياجات الموظف، وال يتم تدريب الموظفين بشكل سليم على كافة االجراءات المتعلقة بالعمل. 

تراوحت في الفقرات  حيث ،)1.83(ضعيفة  أن استجابات الموظفين كانت ،)التحفيز(دس السايتضح من القيمة الكلية للمحور 
مقابل  ومعنوية ماديةز حوافيتضح من ذلك أن الموظف ال يتلقى  أن )1(في الفقرة  ضعيفةوكانت ، متوسطة وضعيفةبين 

 .لهفي أخذ القرارات التي لها عالقة بعم الموظف تم اشراكيعمله، وال 
  

 ة اإلستجابة في المديرياتترتيب درج  
  ديريات) القيمة الكلية لمحاور إستجابات المراجعين حسب الم11جدول (

    م.
  ديريةالم

    المحاور
  

القيمة الكلية 
  *للمحاور

  
درجة 

  االستجابة

  
    الترتيب

الموقع 
   الجغرافي*

  
مكان تقديم 

  الخدمة*

  
توصيف 
  الخدمة*

  
مقدمي 
  الخدمة*

  1  عالية  2.69  2.86  2.51  2.79  2.60  قلقيلية.1
  2  عالية  2.65  2.71  2.53  2.72  2.63  يطا.2
  3  عالية  2.60  2.93  2.38  2.67  2.44  نابلس.3
  4  عالية  2.56  2.80  2.46  2.42  2.57  سلفيت.4
  5  عالية  2.52  2.83  2.41  2.43  2.42  طوباس.5
  6  عالية  2.50  2.68  2.42  2.48  2.43  أبوديس.6
  7  عالية  2.46  2.66  2.36  2.25  2.56  جنين.7
  8  عالية  2.43  2.76  2.16  2.27  2.56  طولكرم.8
  9  عالية  2.42  2.61  2.41  2.09  2.55  الخليل.9

  10  عالية  2.39  2.71  2.40  2.22  2.20  رام اهللا/ المقر .10
  11  متوسطة  2.33  2.61  2.10  2.26  2.35  دورا.11
  12  متوسطة  2.32  2.67  2.18  2.27  2.15  رام اهللا.12
  13  متوسطة  2.15  2.22  2.24  2.16  1.98  بيت لحم.13
  14  متوسطة  2.02  2.24  1.93  1.37  2.54  ريحاأ.14
  ت) درجا3أقصى درجة للفقرة (* 
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ابات بين عالية ومتوسطة، حيث تراوحت االستج ديريات) القيمة الكلية لمحاور إستجابات المراجعين حسب الم11يبين جدول (
قلقيلية، يطا، نابلس، سلفيت، طوباس، أبو ديس، جنين، طولكرم، لي: على النحو التا ةحسب الدرج ترتيب المديريات فقد كان

 الخليل، مقر الوزارة، دورا، رام اهللا، بيت لحم، أريحا.
 
  تقديم الخدمة فتراتحسب في المديريات  رضىالتصنيف درجة 

  

  المديريات حسب فترات تقديم الخدمةفي  رضىال: درجة 12 جدول
  درجة اإلستجابة  اإلنحراف المعياري  *المتوسط الحسابي  العدد  التاريخ

 عالية 339. 2.39  905  أول الشهر
 عالية 393. 2.48  1019  منتصف الشهر

 عالية 351. 2.37  703  آخر الشهر
  
  
  
  
  

   ت) درجا3أقصى درجة للفقرة (* 
اربة، فكانت درجة فترات تقديم الخدمة حيث كانت متق) القيمة الكلية لمحاور إستجابات المراجعين حسب 12يبين جدول (

  في منتصف الشهر األعلى تلتها أول الشهر، ومن ثم آخر الشهر. رضىال
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  الفصل الثالث 
  
  

 ديرياتاإلجابات المتعلقة بكافة المنتائج 
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  مديرياتالدراسة في ال جنتائ
 مقر الوزارةأوًال: 

ًا، وتم اختيار مراجع) 141مجموعها ( بلغتوزيع االستبانة على عينة الدراسة والتي  تم :/ المراجعونخصائص عينة الدراسة
  ، وسيتم عرض البيانات الشخصية لعينة الدراسة كاآلتي:العشوائية الطبقيةالعينة العينة بطريقة 

  
  النسبة المئوية (%)  العدد  الفئة  المتغير
  
  العمر

 23.4 33  عام فأقل 30

 34.8 49  عام 40 -عام  31

 27.7 39  عام 50-عام  41

 14.2 20  عام فما فوق 51

 100.0 141  المجموع

 95.7 135  ذكر  الجنس

 4.3 6  أنثى

 100.0 141  المجموع

  
  

  المستوى التعليمي

 9.9 14  أساسي

 32.6 46  ثانوي

 15.6 22  دبلوم

 41.8 59  بكالوريوس فأعلى

 100.0 141  المجموع

  
  الحالة االجتماعية

 15.6 22  أعزب

 84.4 119  متزوج

 100.0 141  المجموع

  
لمعاملة في الوقت المستغرق إلنهاء ا
  من البنكالمديرية وقبل استالمها 

 37.6 53  أقل من ربع ساعة

 34.0 48  ) دقيقة30_  15( 

 12.8 18  ) دقيقة 50_  31( 

 4.3 6  أكثر من ساعة

 11.3 16  أكثر من يوم

 100.0 141  المجموع

  
  الخدمات المتلقاة

  مقر الوزارة: الخدمات المقدمة في  10 شكل
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غير ذلك ) 117كانت ( الخدمات المتلقاهمن عينة الدراسة للمراجعين حسب  العدد األكبرأن  تبين من نتائج تحليل االستبانة
استفسارات، تحويل  ،ةبات لغز تنسيق الدخال مرك حجز دور على المعبر، موافقات على ادخال سيارات، رخص استيراد،( تعني

  نفس القيمة.بتلف رخصة ولوحة فنية  خدمة واحدة وهيكانت  عدد، وأقل )مركبة من عمومي لنقل طالب
  مقر الوزارةبمراجعي  المتعلقة نتائــــــــــــــــجال

   فيما يلي عرض وتحليل ومناقشة لنتائج إجابات المراجعين حول المحاور الرئيسية للدراسة:
المتوسط   لفقراتا  .م

  *الحسابي
االنحراف 
  المعياري

درجة 
  االستجابة

  المعيار األول: الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمة.
  عالية  599. 2.75  يسهل الوصول لمكان تقديم الخدمة. .1
  عالية 784. 2.41  تتوفر وسائل نقل مختلفة لمكان تقديم الخدمة. .2
  متوسطة 898. 2.02  دمة من خالل اللوحات اإلرشادية على الطرق.يسهل اإلستدالل على مكان تقديم الخ .3
  ضعيفة 846. 1.65  تتوفر مواقف للسيارات داخل وخارج موقع تقديم الخدمة. .4
  متوسطة 555. 2.20  القيمة الكلية 

  المعيار الثاني: مكان تقديم الخدمة
  ةمتوسط 922. 2.12  توفر لوحات إرشادية لتسهل الوصول إلى الخدمة. .1
  عالية 780. 2.47  يتالئم المظهر العام لمكان تقديم الخدمة مع طبيعة الخدمات المقدمة. .2
  متوسطة 882. 1.91  المكان مهيأ الستقبال ذوي االحتياجات الخاصة . .3
  متوسطة 850. 2.29  يتالءم مكان تقديم الخدمة مع أعداد المراجعين. .4
  متوسطة 910. 2.00  تتوفر قاعات استراحة نظيفة ومناسبة. .5
  متوسطة 922. 1.99  تتوفر مقاعد إنتظار كافية. .6
  عالية 786. 2.43  تتوفر تهوية كافية في مكان تقديم الخدمة. .7
  متوسطة 732. 2.29  تتوفر دورات مياه صحية نظيفة. .8
  عالية 733. 2.51  يتم تنظيم الدور واإللتزام به أثناء االنتظار للحصول على الخدمة. .9
  متوسطة 542. 2.22  يةالقيمة الكل 

  المعيار الثالث: تصنيف وتوصيف الخدمات
  ضعيفة 888. 1.87  .تتوفر كتيبات تبين خطوات تقديم الخدمة .1
  متوسطة 881. 2.10  تتوفر لوحات إرشادية بالتعليمات الالزمة للحصول على الخدمة. .2
  عالية 750. 2.55  إجراءات الحصول على الخدمة واضحة. .3
  عالية 797. 2.45  الحصول على الخدمة.تتوفر نماذج  .4
  متوسطة 696. 2.19  الرسوم المستوفاه مقابل الحصول على الخدمة مناسبة. .5
  عالية 582. 2.70  هناك تعاون وتنسيق بين الموظفين في تقديم الخدمة. .6
  عالية 859. 2.38  تنجز المعاملة في مكان واحد.  .7
  عالية 851. 2.38  لمديرية.تحتاج المعاملة إلى زيارة عدة جهات في ا .8
  عالية 715. 2.61  الوقت المستغرق إلتمام المعاملة داخل المديرية مناسب. .9



 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                           26          الشؤون الحكومية                                                      
  

  عالية 694. 2.67  )2إلى الساعة  - 8أوقات الحصول على الخدمة مناسبة.(من الساعة  .10

  عالية 706. 2.60  يسمح انجاز المعاملة بإنابة شخص آخر (مستند قانوني). .11

  عالية 429. 2.40  القيمة الكلية 

  المعيار الرابع: الموظفين (مقدمي الخدمة)
  عالية 718. 2.59  يتوفر عدد كاٍف من الموظفين. .1
  عالية 611. 2.69  يتبع الموظفون اإلجراءات الالزمة لتقديم الخدمات. .2
  عالية 523. 2.75  يتالءم المظهر العام للموظفين مع طبيعة الخدمة. .3
  عالية 611. 2.72  كاتبهم خالل ساعات الدوام.يتواجد الموظفون في م .4
  عالية 593. 2.74  يخصص الموظفون وقت مناسب إلتمام معاملتك. .5
  عالية 649. 2.67  يتعامل الموظفون بمساواة وبدون تمييز مع المراجعين. .6
  عالية 394. 2.87  يتعامل الموظفون معك بلباقة وٕاحترام. .7
  عالية 414. 2.71  القيمة الكلية 
  عالية 380. 2.39  القيمة الكلية للمحاور 

  المعيار الخامس: اإلقتراحات والشكاوى:
  (%)غير موافق (%)محايد  (%)موافق  (%) ينطبق ال  المجال 

  0 0.7 3.5  95.7  يتوفر في الموقع صندوق للشكاوى واإلقتراحات يمكن اإلستدالل عليه. .1
  1.4 0.7 2.1  95.7  تتوفر نماذج مطبوعة بشكل واضح لتقديم الشكوى. .2
  0 0.7 4.3  95  طرق تقديم الشكوى واضحة وسهلة. .3
  1.4 0.7 2.1  95.7  يوجد تواصل مع المراجعين وٕاهتمام بالشكاوى بعد تقديم الشكوى. .4
  1.4 0.7 2.1  95.7  يتم التعامل مع الشكاوى المقدمة على الموقع اإللكتروني للوزارة. .5

        نك، الدينامومتر)المعيار السادس: شركاء الوزارة (الب

 0 0 2.1  97.9  فترة اإلنتظار لدى البنك مناسبة. .1
 0 0 2.1  97.9  تعامل معك موظف البنك بإحترام. .2
 0 0.7 1.4  97.9  الرسوم المدفوعة في الدينامومتر مناسبة. .3
 0 0.7 1.4  97.9  يلتزم موظفو الدينامومتر بالفحوصات الفنية المطلوبة. .4
 0 0.7 1.4  97.9  مومتر شروط السالمة العامة.يعطيك موظفو الدينا .5
 0 0.7 1.4  97.9  يلتزم موظفو الدينامومتر بالموضوعية. .6

   ت                                                                                                                            ) درجا3أقصى درجة للفقرة (*

 متوسطةأن استجابات المراجعين كانت )، الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمةن القيمة الكلية للمحور األول (يتضح م
)، ويتضح من االستجابات 2،1متوسطة وعالية، فقد كانت عالية فى الفقرات (ضعيفة و ) حيث تراوحت في الفقرات بين 2.20(

المتوسطة  ةأما الدرج قل المختلفة لمكان تقديم الخدمة.وسائل النوتتوفر  ،مكان تقديم الخدمةالعالية بأنه يسهل الوصول إلى 
فيتضح ة الضعيفة أما الدرج لإلستدالل على مكان تقديم الخدمة. كافية اللوحات اإلرشادية على الطرق غيرفيتضح منها أن 

  .وفر مواقف للسيارات خارج وداخل موقع تقديم الخدمةمنها عدم ت
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)، تراوحت في 2.22(متوسطة أن استجابات المراجعين كانت )، مكان تقديم الخدمةلية للمحور الثاني (يتضح من القيمة الك
المظهر العام لمكان  بأن ويتضح من االستجابات العالية) 2،7،9فقد كانت عالية في الفقرات (، الفقرات بين متوسطة وعالية

في وكانت متوسطة . تهوية في المكان، ويتم تنظيم الدور واإللتزام به، وتتوفر تقديم الخدمة يتالئم مع طبيعة الخدمات المقدمة
مناسبة، وال يتالءم مع أعداد المراجعين، انتظار ومقاعد ال تتوفر به قاعات مكان تقديم الخدمة يتضح منها أن ف باقي الفقرات

ال تتوفر لوحات إرشادية كافية لتسهيل غير مهيأ إلستقبال ذوي اإلحتياجات الخاصة، وال تتوفر دورات مياة صحية نظيفة، و و 
  الوصول إلى الخدمة.

)، حيث 2.40( عاليةأن استجابات المراجعين كانت )، تصنيف وتوصيف الخدماتيتضح من القيمة الكلية للمحور الثالث (
وكانت )، 2،5متوسطة في الفقرات (و )، 1في الفقرات ( ضعيفةفقد كانت ، متوسطة وعاليةضعيفة و تراوحت في الفقرات بين 

، وهناك تعاون وتنسيق بين اجراءات تقديم الخدمة واضحةبأن  يتضح من االستجابات العاليةعالية في باقي الفقرات، 
الموظفين، وتنجز المعاملة في مكان واحد، وأوقات الحصول على الخدمة مناسبة، ويسمح بإنة شخص آخر بإنجاز المعاملة، 

عدم توفر كتيبات تبين خطوات  الرسوم المستوفاه مقابل الخدمة غير مناسبة، ضح منهايت المتوسطةالضعيفة و أما الدرجات 
، وعدم توفر نماذج كافية للحصول على بالتعليمات الالزمة للحصول على الخدمةتقديم الخدمة، وعدم توفر لوحات إرشادية 

  الخدمة.
) في القيمة 2.71(أن استجابات المراجعين كانت عالية )، الموظفين/ مقدمي الخدمةيتضح من القيمة الكلية للمحور الرابع (

يتعامل الموظفين بلباقة وبدون تمييز، ويلتزم ، أن عدد الموظفين مناسب الكلية وفي باقي فقرات المحور، ويتضح من ذلك
عام للموظف الالزمة لتقديم الخدمات، ويخصص الموظف الوقت الكافي إلتمام المعاملة، والمظهر ال باإلجراءاتالموظفين 

  مقبول.
من المحور الخامس ( اإلقتراحات والشكاوى) يتضح من نتائج التحليل أن النسب لفقرات الشكاوى كانت مرتفعة في بند يتضح 

(ال ينطبق) وهذا دليل على أن غالبية المبحوثين لم يتقدموا بشكوى فلذلك لم تتوفر لديهم المعرفة الكافية في آلية عمل 
  الشكاوى.

ألن الخدمات المتوفرة ال تحتاج إلى  مقر الوزارة في ا المجالنطبق هذيفال  المحور السادس (البنك والدينامومتر)في أما و 
  .فحص دينامومتر
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  جنينمديرية ثانيًا:                                              
، وتم اختيار ) مراجعاً 278دراسة والتي يبلغ مجموعها (ستبانة على عينة التم توزيع اإل: / المراجعونخصائص عينة الدراسة

  العشوائية الطبقية، سيتم عرض البيانات الشخصية لعينة الدراسة كاآلتي:العينة العينة بطريقة 
  النسبة المئوية (%)  العدد  الفئة  المتغير

  
  العمر

 34.2 95  عام فأقل 30

 30.9 86  عام 40 -عام  31

 22.3 62  عام 50-عام  41

 12.6 35  عام فما فوق 51

 100.0 278  المجموع

 87.4 243  ذكر  الجنس

 12.6 35  أنثى

 100.0 278  المجموع

  
  

  المستوى التعليمي

 18.7 52  أساسي

 44.6 124  ثانوي

 12.9 36  دبلوم

 23.7 66  بكالوريوس فأعلى

 100.0 278  المجموع

  
  الحالة االجتماعية

 23.7 66  أعزب

 76.3 212  متزوج

 100.0 278  المجموع

  
لمعاملة في المديرية الوقت المستغرق إلنهاء ا

                           من البنك وقبل استالمها 

 28.8 80  أقل من ربع ساعة

 34.2 95  ) دقيقة30_  15( 

 12.6 35  ) دقيقة 50_  31( 

 21.6 60  أكثر من ساعة

 2.9 8  أكثر من يوم

 100.0 278  المجموع

  
  الخدمة المتلقاة

  جنين: الخدمات المقدمة في مديرية 11شكل 
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خدمة وهي  )94( كان الخدمات المتلقاهمن عينة الدراسة للمراجعين حسب  العدد األكبرأن  تبين من نتائج تحليل االستبانة
  نفس القيمة. ن مركبة وفحصتلف رخصة وره خدمة واحدة وهي كان عددوأقل ، تجديد ترخيص مركبة

  ديرية جنينممراجعي ب المتعلقة النتائج
   فيما يلي عرض وتحليل ومناقشة لنتائج إجابات المراجعين حول المحاور الرئيسية للدراسة:

المتوسط   الفقرات  م
  *الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  االستجابة

  المعيار األول: الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمة.
  عالية 466. 2.87  يسهل الوصول لمكان تقديم الخدمة.  .1
  عالية 609. 2.73  تتوفر وسائل نقل مختلفة لمكان تقديم الخدمة.  .2
  متوسطة 929. 2.15  يسهل اإلستدالل على مكان تقديم الخدمة من خالل اللوحات اإلرشادية على الطرق.  .3
  عالية 773. 2.53  .تتوفر مواقف للسيارات داخل وخارج موقع تقديم الخدمة  .4
  عالية 442. 2.56  القيمة الكلية 

  المعيار الثاني: مكان تقديم الخدمة
  متوسطة 922. 2.24  توفر لوحات إرشادية لتسهل الوصول إلى الخدمة. .1
  عالية 790. 2.45  يتالئم المظهر العام لمكان تقديم الخدمة مع طبيعة الخدمات المقدمة. .2
  متوسطة 909. 2.00  ي االحتياجات الخاصة .المكان مهيأ الستقبال ذو  .3
  متوسطة 880. 2.25  يتالءم مكان تقديم الخدمة مع أعداد المراجعين. .4
  متوسطة 864. 2.31  تتوفر قاعات استراحة نظيفة ومناسبة. .5
  متوسطة 862. 2.31  تتوفر مقاعد إنتظار كافية. .6
  ليةعا 745. 2.58  تتوفر تهوية كافية في مكان تقديم الخدمة. .7
  متوسطة 772. 2.02  تتوفر دورات مياه صحية نظيفة. .8
  متوسطة 922. 2.16  يتم تنظيم الدور واإللتزام به أثناء االنتظار للحصول على الخدمة. .9
  متوسطة 473. 2.25  القيمة الكلية 

  المعيار الثالث: تصنيف وتوصيف الخدمات
  عيفةض 826. 1.54  .تتوفر كتيبات تبين خطوات تقديم الخدمة .1
  عالية 867. 2.36  تتوفر لوحات إرشادية بالتعليمات الالزمة للحصول على الخدمة. .2
  عالية 754. 2.58  إجراءات الحصول على الخدمة واضحة. .3
  عالية 768. 2.51  تتوفر نماذج الحصول على الخدمة.  .4
  عالية 875. 2.34  الرسوم المستوفاه مقابل الحصول على الخدمة مناسبة. .5
  عالية 678. 2.59  عاون وتنسيق بين الموظفين في تقديم الخدمة.هناك ت .6
  عالية 852. 2.41  تنجز المعاملة في مكان واحد.  .7
  عالية 796. 2.50  تحتاج المعاملة إلى زيارة عدة جهات في المديرية. .8
  عالية 829. 2.44  الوقت المستغرق إلتمام المعاملة داخل المديرية مناسب. .9

  عالية 731. 2.62  )2إلى الساعة  - 8لى الخدمة مناسبة.(من الساعة أوقات الحصول ع .10
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  متوسطة 883. 2.13  يسمح انجاز المعاملة بإنابة شخص آخر (مستند قانوني). .11
  عالية 413. 2.36  القيمة الكلية 

  المعيار الرابع: الموظفين (مقدمي الخدمة)
  عالية 774. 2.58  يتوفر عدد كاٍف من الموظفين. .1
  عالية 628. 2.73  الموظفون اإلجراءات الالزمة لتقديم الخدمات. يتبع .2
  عالية 464. 2.85  يتالءم المظهر العام للموظفين مع طبيعة الخدمة. .3
  عالية 552. 2.76  يتواجد الموظفون في مكاتبهم خالل ساعات الدوام. .4
  عالية 571. 2.76  يخصص الموظفون وقت مناسب إلتمام معاملتك. .5
  عالية 870. 2.19  لموظفون بمساواة وبدون تمييز مع المراجعين.يتعامل ا .6
  عالية 553. 2.80  يتعامل الموظفون معك بلباقة وٕاحترام. .7
  عالية 418. 2.66  القيمة الكلية 
  عالية 322. 2.46  القيمة الكلية للمحاور 

  المعيار الخامس: اإلقتراحات والشكاوى:
  (%)غير موافق (%)يد محا (%)موافق  (%) ال ينطبق  المجال 

  15.8  32.4  49.6 2.2  يتوفر في الموقع صندوق للشكاوى واإلقتراحات يمكن اإلستدالل عليه. .1
  16.9  65.8  16.5  0.7  تتوفر نماذج مطبوعة بشكل واضح لتقديم الشكوى. .2
  14  67.6  17.6 0.7  طرق تقديم الشكوى واضحة وسهلة. .3
  13.7  71.6  13.7 1.1  كاوى بعد تقديم الشكوى.يوجد تواصل مع المراجعين وٕاهتمام بالش .4
  11.9  67.6  10.4  1.1  يتم التعامل مع الشكاوى المقدمة على الموقع اإللكتروني للوزارة. .5

        المعيار السادس: شركاء الوزارة (البنك، الدينامومتر)

  2.9  8.6  82.7  5.8  فترة اإلنتظار لدى البنك مناسبة. .1
  1.8  5.8  88.1  4.3  حترام.تعامل معك موظف البنك بإ .2
  14.7  17.3  38.8  29.1  الرسوم المدفوعة في الدينامومتر مناسبة. .3
  2.9  15.8  53.2  28.1  يلتزم موظفو الدينامومتر بالفحوصات الفنية المطلوبة. .4
  3.6  16.2  51.4  28.8  يعطيك موظفو الدينامومتر شروط السالمة العامة. .5
  2.9  20.1  48.9  28.1  عية.يلتزم موظفو الدينامومتر بالموضو  .6

                                                                                                                               ت) درجا3أقصى درجة للفقرة (*

) 2.56(ستجابات المراجعين كانت عالية أن ا)، الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمةيتضح من القيمة الكلية للمحور األول (
، الفقرة الثالثة)، وكانت متوسطة في 4،2،1حيث تراوحت في الفقرات بين متوسطة وعالية، فقد كانت عالية فى الفقرات (

مة، وسائل النقل المختلفة لمكان تقديم الخد، وتتوفر مكان تقديم الخدمةويتضح من االستجابات العالية بأنه يسهل الوصول إلى 
اللوحات اإلرشادية على الطرق المتوسطة فيتضح منها أن  ةأما الدرجوتتوفر مواقف للسيارات خارج وداخل موقع تقديم الخدمة، 

       لإلستدالل على مكان تقديم الخدمة. كافية غير
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)، تراوحت في 2.25(وسطة متأن استجابات المراجعين كانت )، مكان تقديم الخدمةيتضح من القيمة الكلية للمحور الثاني (   
المظهر العام لمكان تقديم  بأن ويتضح من االستجابات العالية )2،7فقد كانت عالية في الفقرات (، الفقرات بين متوسطة وعالية

مكان تقديم يتضح منها أن  متوسطةكانت الدرجات باقي أما . وتتوفر تهوية كافية ،يتالئم مع طبيعة الخدمات المقدمةالخدمة 
غير مهيأ إلستقبال ذوي اإلحتياجات ، و أعداد المراجعينوال يتناسب مع  قاعات ومقاعد إنتظار مناسبة فيه تتوفرال  مةالخد

كافية لتسهيل الوصول إلى الخدمة، وال يتم تنظيم  الخاصة، وال تتوفر دورات مياة صحية نظيفة، وال تتوفر لوحات إرشادية
  الدور واإللتزام فيه.

)، حيث 2.31( عاليةأن استجابات المراجعين كانت )، تصنيف وتوصيف الخدماتلكلية للمحور الثالث (يتضح من القيمة ا
وكانت )، 11متوسطة في الفقرات (و )، 1في الفقرات ( ضعيفةفقد كانت ، متوسطة وعاليةضعيفة و تراوحت في الفقرات بين 
تقديم الخدمة واضحة، الرسوم المستوفاه مقابل الخدمة  اجراءاتبأن  يتضح من االستجابات العاليةعالية في باقي الفقرات، 

وعدم  مناسبة، وهناك تعاون وتنسيق بين الموظفين، وتنجز المعاملة في مكان واحد، وأوقات الحصول على الخدمة مناسبة،
عدم توفر يتضح منها  المتوسطةالضعيفة و أما الدرجات ، بالتعليمات الالزمة للحصول على الخدمةتوفر لوحات إرشادية 

يسمح بإنة شخص آخر بإنجاز ال و ر نماذج كافية للحصول على الخدمة، وعدم توف كتيبات تبين خطوات تقديم الخدمة،
  .المعاملة

) في القيمة 2.66(أن استجابات المراجعين كانت عالية )، الموظفين/ مقدمي الخدمةيتضح من القيمة الكلية للمحور الرابع (
يتعامل الموظفين بلباقة وبدون تمييز، ويلتزم ، أن عدد الموظفين مناسب لمحور، ويتضح من ذلكالكلية وفي باقي فقرات ا

الالزمة لتقديم الخدمات، ويخصص الموظف الوقت الكافي إلتمام المعاملة، والمظهر العام للموظف  باإلجراءاتالموظفين 
  مقبول.
  من المحور الخامس ( اإلقتراحات والشكاوى)يتضح 

 بعدم الموافقة،) %15.8(وأجاب  بالموافقة،) %49.6( أجاب) توفر صندوق للشكاوى يمكن اإلستدالل عليها، 1( في الفقرة 
  أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم. )%2.2(وأجاب 

وأجاب  بعدم الموافقة،) %16.9(وأجاب  بالموافقة،) %16.5( أجاب) توفر نماذج واضحة لتقديم الشكوى، 2في الفقرة (
  أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم. )0.7%(

أن  )%0.7(وأجاب  بعدم الموافقة،) %14(وأجاب  بالموافقة،) %17.6( أجاب) طرق تقديم الشكوى واضحة، 3في الفقرة (
  هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم.

بعدم ) %13.7(وأجاب  الموافقة،ب) %13.7( أجاب) يوجد تواصل مع المراجعين واهتمام بالشكوى بعد تقديمها، 4في الفقرة (
  أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم. )%1.1(وأجاب  الموافقة،

) %11.9(وأجاب  بالموافقة،) %10.4( أجاب) يتم التعامل مع الشكاوى المقدمة على الموقع اإللكتروني للوزارة، 5في الفقرة (
 حالتهم.أن هذه الفقرة ال تنطبق على  )%1.1(وأجاب  بعدم الموافقة،

، ووجود نماذج واضحة لتقديم الشكوى، للشكاوى عن الشكاوى من حيث وجود صندوق رضىبشكل عام تظهر النتائج  بعدم 
  وطرق تقديم الشكوى، والتواصل مع المراجعين واإلهتمام بالشكوى، والتعامل مع الشكاوى المقدمة.
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  من المحور السادس ( البنك والدينامومتر)يتضح 
 )%5.8(وأجاب  بعدم الموافقة،) %2.9(وأجاب  بالموافقة،) %82.7( أجاب) فترة اإلنتظار لدى البنك مناسبة، 1في الفقرة (

  أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم، ويدل ذلك أن المراجعين راضون عن فترة اإلنتظار لدى البنك.
وأجاب  بعدم الموافقة،) %1.8(وأجاب  ة،بالموافق) %88.1( أجاب، إحترامتعامل معك موظف البنك ب) 2في الفقرة (

  أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم، ويدل ذلك أن المراجعين راضون عن تعامل الموظفين. )4.3%(
أجاب و  بعدم الموافقة،) %14.7(وأجاب  بالموافقة،) %38.8( أجابالرسوم المدفوعة في الدينامومتر مناسبة،  )3في الفقرة (

  قرة ال تنطبق على حالتهم.أن هذه الف )29.1%(
بعدم ) %2.9(وأجاب  بالموافقة،) %53.2( أجاب، مومتر بالفحوصات الفنية المطلوبةيلتزم موظفو الدينا) 4في الفقرة (

  أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم. )%28.1(أجاب و  الموافقة،
 بعدم الموافقة،) %3.6(وأجاب  بالموافقة،) %51.4( أجاب، يعطيك موظفو الدينامومتر شروط السالمة العامة) 5في الفقرة (

   أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم. )%28.8(أجاب و 
أجاب و  بعدم الموافقة،) %2.9(وأجاب  بالموافقة،) %48.9( أجاب، امومتر بالموضوعيةيلتزم موظفو الدين) 6في الفقرة (

  أن هذه الفقرة ال تنطبق حالتهم. )28.1%(
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  مديرية طوباسثالثًا: 
وتم اختيار العينة ) مراجعًا، 82( عددهاتم توزيع االستبانة على عينة الدراسة والتي يبلغ : نولمراجعا /خصائص عينة الدراسة

  بيانات الشخصية لعينة الدراسة كالتالي:العشوائية الطبقية، سيتم عرض ال العينةبطريقة 
  وية (%)النسبة المئ  العدد  الفئة  المتغير

  
  العمر

 43.9 36  عام فأقل 30

 31.7 26  عام 40 -عام  31

 19.5 16  عام 50-عام  41

 4.9 4  عام فما فوق 51

 100.0 82  المجموع

 96.3 79  ذكر  الجنس

 3.7 3  أنثى

 100.0 82  المجموع

  
  

  المستوى التعليمي

 6.1 5  أساسي

 45.1 37  ثانوي

 14.6 12  دبلوم

 34.1 28  علىبكالوريوس فأ

 100.0 82  المجموع

  
  الحالة االجتماعية

 22.0 18  أعزب

 78.0 64  متزوج

 100.0 82  المجموع

  
لمعاملة في المديرية الوقت المستغرق إلنهاء ا

                           من البنك وقبل استالمها 

 43.9 36  أقل من ربع ساعة

 39.0 32  ) دقيقة30_  15( 

 9.8 8  ) دقيقة 50_  31( 

 4.9 4  أكثر من ساعة

 2.4 2  أكثر من يوم

 100.0 82  المجموع

  
  الخدمات المتلقاه

  طوباس : الخدمات المقدمة في مديرية12شكل 
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 خدمة وهي )39كان ( الخدمات المتلقاهمن عينة الدراسة للمراجعين حسب  العدد األكبرأن  تبين من نتائج تحليل االستبانةج
  رخصة.التلف خدمة واحدة وهي كان  عددوأقل ، تجديد ترخيص مركبة

  مديرية طوباسبمراجعي المتعلقة  النتائج
   ة للدراسة:جعين حول المحاور الرئيسفيما يلي عرض وتحليل ومناقشة لنتائج إجابات المرا

المتوسط   الفقرات  م
  *الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  االستجابة

  ار األول: الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمة.المعي
  عالية 653. 2.72  يسهل الوصول لمكان تقديم الخدمة..1
  عالية 843. 2.39  تتوفر وسائل نقل مختلفة لمكان تقديم الخدمة..2
  متوسطة 895. 2.16  يسهل اإلستدالل على مكان تقديم الخدمة من خالل اللوحات اإلرشادية على الطرق..3
  عالية 819. 2.45  ر مواقف للسيارات داخل وخارج موقع تقديم الخدمة.تتوف.4
  عالية 546. 2.42  القيمة الكلية 

  المعيار الثاني: مكان تقديم الخدمة
  متوسطة 818. 2.15  توفر لوحات إرشادية لتسهل الوصول إلى الخدمة..1
  عالية 758. 2.51  مة.يتالئم المظهر العام لمكان تقديم الخدمة مع طبيعة الخدمات المقد.2
  متوسطة 802. 1.73  المكان مهيأ الستقبال ذوي االحتياجات الخاصة ..3
  عالية 748. 2.62  يتالءم مكان تقديم الخدمة مع أعداد المراجعين..4
  عالية 633. 2.66  تتوفر قاعات استراحة نظيفة ومناسبة..5
  عالية 573. 2.77  تتوفر مقاعد إنتظار كافية..6
  عالية 646. 2.68  ة كافية في مكان تقديم الخدمة.تتوفر تهوي.7
  متوسطة 739. 2.15  تتوفر دورات مياه صحية نظيفة..8
  عالية 714. 2.62  يتم تنظيم الدور واإللتزام به أثناء االنتظار للحصول على الخدمة..9
  عالية 420. 2.43  القيمة الكلية 

  المعيار الثالث: تصنيف وتوصيف الخدمات
  متوسطة 786. 1.78  .بات تبين خطوات تقديم الخدمةتتوفر كتي.1
  متوسطة 813. 2.07  تتوفر لوحات إرشادية بالتعليمات الالزمة للحصول على الخدمة..2
  عالية 619. 2.63  إجراءات الحصول على الخدمة واضحة..3
  متوسطة 778. 2.29  تتوفر نماذج الحصول على الخدمة..4
  عالية 790. 2.50  على الخدمة مناسبة.الرسوم المستوفاه مقابل الحصول .5
  عالية 409. 2.87  هناك تعاون وتنسيق بين الموظفين في تقديم الخدمة..6
  متوسطة 861. 2.33  تنجز المعاملة في مكان واحد. .7
  متوسطة 850. 2.28  تحتاج المعاملة إلى زيارة عدة جهات في المديرية..8
  عالية 472. 2.78  ديرية مناسب.الوقت المستغرق إلتمام المعاملة داخل الم.9

  عالية 545. 2.78  )2إلى الساعة  - 8أوقات الحصول على الخدمة مناسبة.(من الساعة .10
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  متوسطة 871. 2.21  يسمح انجاز المعاملة بإنابة شخص آخر (مستند قانوني)..11
  عالية 333. 2.41  القيمة الكلية 

  المعيار الرابع: الموظفين (مقدمي الخدمة)
  عالية 589. 2.73  عدد كاٍف من الموظفين. يتوفر.1
  عالية 438. 2.87  يتبع الموظفون اإلجراءات الالزمة لتقديم الخدمات..2
  عالية 372. 2.90  يتالءم المظهر العام للموظفين مع طبيعة الخدمة..3
  عالية 377. 2.87  يتواجد الموظفون في مكاتبهم خالل ساعات الدوام..4
  عالية 466. 2.83  سب إلتمام معاملتك.يخصص الموظفون وقت منا.5
  عالية 610. 2.73  يتعامل الموظفون بمساواة وبدون تمييز مع المراجعين..6
  عالية 352. 2.89  يتعامل الموظفون معك بلباقة وٕاحترام..7
  عالية 312. 2.83  القيمة الكلية 
  عالية 306. 2.52  القيمة الكلية للمحاور 

  والشكاوى: في حال تم التقدم بشكوى أجب عن االسئلة التالية  المعيار الخامس: اإلقتراحات
  (%)غير موافق (%)محايد  (%)موافق  (%) ال ينطبق  المجال 

  12.2  34.1  53.7  0  يتوفر في الموقع صندوق للشكاوى واإلقتراحات يمكن اإلستدالل عليه..1
  23.2  43.9  32.9  0  تتوفر نماذج مطبوعة بشكل واضح لتقديم الشكوى..2
  17.1  43.9  39  0  طرق تقديم الشكوى واضحة وسهلة..3
  14.6  56.1  28  1.2  يوجد تواصل مع المراجعين وٕاهتمام بالشكاوى بعد تقديم الشكوى..4
  17.1  56.1  25.6  1.2  يتم التعامل مع الشكاوى المقدمة على الموقع اإللكتروني للوزارة..5

  متر)المعيار السادس: شركاء الوزارة (البنك، الدينامو 
  0  3.7  67.1  29.3  فترة اإلنتظار لدى البنك مناسبة..1
  0  3.7  67.1  29.3  تعامل معك موظف البنك بإحترام..2
  3.7  4.9  19.5  72  الرسوم المدفوعة في الدينامومتر مناسبة..3
  1.2  4.9  22  72  يلتزم موظفو الدينامومتر بالفحوصات الفنية المطلوبة..4
  2.4  2.4  23.2  72  ط السالمة العامة.يعطيك موظفو الدينامومتر شرو .5
  0  3.7  32.2  60  يلتزم موظفو الدينامومتر بالموضوعية..6

  

    ت                                                                                                                            ) درجا3أقصى درجة للفقرة (*

) حيث 2.42(أن استجابات المراجعين كانت عالية )، الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمةالكلية للمحور األول ( يتضح من القيمة
، ويتضح من الفقرة الثالثة)، وكانت متوسطة في 4،2،1تراوحت في الفقرات بين متوسطة وعالية، فقد كانت عالية فى الفقرات (

وسائل النقل المختلفة لمكان تقديم الخدمة، وتتوفر مواقف ، وتتوفر مكان تقديم الخدمةاالستجابات العالية بأنه يسهل الوصول إلى 
اللوحات اإلرشادية على الطرق غير لإلستدالل المتوسطة فيتضح منها أن  ةأما الدرجللسيارات خارج وداخل موقع تقديم الخدمة، 

  على مكان تقديم الخدمة.
)، تراوحت في الفقرات 2.43( عاليةأن استجابات المراجعين كانت )، كان تقديم الخدمةميتضح من القيمة الكلية للمحور الثاني (

)، ويتضح من االستجابات 1،3،8وكانت متوسطة على فقرة () 2،4،5،6،7،9فقد كانت عالية في الفقرات (، بين متوسطة وعالية
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المقدمة ومع أعداد المراجعين، وتتوفر قاعات ومقاعد المظهر العام لمكان تقديم الخدمة يتالئم مع طبيعة الخدمات  بأن العالية
مكان تقديم الخدمة غير مهيأ إلستقبال ذوي اإلحتياجات الخاصة، وال تتوفر يتضح منها أن  أما الدرجات المتوسطة. إنتظار مناسبة

  دورات مياة صحية نظيفة، وال تتوفر لوحات إرشادية كافية لتسهيل الوصول إلى الخدمة.
)، حيث 2.41(عالية أن استجابات المراجعين كانت )، تصنيف وتوصيف الخدماتقيمة الكلية للمحور الثالث (يتضح من ال

وكانت عالية في باقي الفقرات، )، 1،2،4،7،8،11فقد كانت متوسطة في الفقرات (، تراوحت في الفقرات بين متوسطة وعالية
واضحة، الرسوم المستوفاه مقابل الخدمة مناسبة، وهناك تعاون وتنسيق اجراءات تقديم الخدمة بأن  يتضح من االستجابات العالية

عدم توفر كتيبات تبين خطوات تقديم يتضح منها  أما الدرجات المتوسطةبين الموظفين، وأوقات الحصول على الخدمة مناسبة، 
ماذج كافية للحصول على الخدمة، وال ر ن، وعدم توفبالتعليمات الالزمة للحصول على الخدمةالخدمة، وعدم توفر لوحات إرشادية 
  مح بإنة شخص آخر بإنجاز المعاملة.تنجز المعاملة في مكان واحد، وال يس

) في القيمة الكلية 2.83(أن استجابات المراجعين كانت عالية )، الموظفين/ مقدمي الخدمةيتضح من القيمة الكلية للمحور الرابع (
يتعامل الموظفين بلباقة وبدون تمييز، ويلتزم الموظفين ، د الموظفين مناسبأن عد وفي فقرات المحور، ويتضح من ذلك

  الالزمة لتقديم الخدمات، ويخصص الموظف الوقت الكافي إلتمام المعاملة، والمظهر العام للموظف مقبول. باإلجراءات
  من المحور الخامس ( اإلقتراحات والشكاوى)يتضح  

  بعدم الموافقة.) %12.2(وأجاب  بالموافقة،) %53.7( أجابيمكن اإلستدالل عليها، ) توفر صندوق للشكاوى 1في الفقرة ( 
  بعدم الموافقة.) %23.2(وأجاب  بالموافقة،) %32.9( أجاب) توفر نماذج واضحة لتقديم الشكوى، 2في الفقرة (
  وافقة.بعدم الم) %17.1(وأجاب  بالموافقة،) %39( أجاب) طرق تقديم الشكوى واضحة، 3في الفقرة (

بعدم ) %14.6(وأجاب  بالموافقة،) %28( أجاب) يوجد تواصل مع المراجعين واهتمام بالشكوى بعد تقديمها، 4في الفقرة (
  أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم. )%1.2(وأجاب  الموافقة،

) %17.1(وأجاب  بالموافقة،) %25.6( أجاب) يتم التعامل مع الشكاوى المقدمة على الموقع اإللكتروني للوزارة، 5في الفقرة (
عن الشكاوى من حيث  رضىبشكل عام تظهر النتائج  بعدم  أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم. )%1.2(وأجاب  بعدم الموافقة،

  ام بالشكوى، والتعامل مع الشكاوى.وجود نماذج واضحة لتقديم الشكوى، وطرق تقديم الشكوى، والتواصل مع المراجعين واإلهتم
  من المحور السادس ( البنك والدينامومتر)يتضح 

أن هذه الفقرة ال تنطبق على  )%29.3(وأجاب  ،بالموافقة) %67.1( أجاب) فترة اإلنتظار لدى البنك مناسبة، 1في الفقرة (
  حالتهم، ويدل ذلك أن المراجعين راضون عن فترة اإلنتظار لدى البنك.

أن هذه الفقرة ال تنطبق على  )%29.3(وأجاب  بالموافقة،) %67.1( أجاب، إحترامتعامل معك موظف البنك ب) 2في الفقرة (
  حالتهم، ويدل ذلك أن المراجعين راضون عن تعامل الموظفين.

أن  )%72(و بعدم الموافقة،) %3.7(وأجاب  بالموافقة،) %19.5( أجابالرسوم المدفوعة في الدينامومتر مناسبة،  )3في الفقرة (
  تنطبق على حالتهم. هذه الفقرة ال
.   بعدم الموافقة) %1.2(وأجاب  بالموافقة،) %22( أجاب، مومتر بالفحوصات الفنية المطلوبةيلتزم موظفو الدينا) 4في الفقرة (
في .  بعدم الموافقة) %2.4(وأجاب  بالموافقة،) %23.2( أجاب، يعطيك موظفو الدينامومتر شروط السالمة العامة) 5في الفقرة (

أن هذه الفقرة ال تنطبق حالتهم، ويدل ذلك  )%60(و ،بالموافقة) %32.2( أجاب، امومتر بالموضوعيةيلتزم موظفو الدين) 6ة (الفقر 
  امومتر بالموضوعية.موظفو الدين



 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                           37          الشؤون الحكومية                                                      
  

  مديرية طولكرمرابعًا: 
  / المراجعونخصائص عينة الدراسة

العشوائية الطبقية، العينة وتم اختيار العينة بطريقة اجعًا، مر ) 214( عددهاتم توزيع االستبانة على عينة الدراسة والتي يبلغ 
  :التاليسيتم عرض البيانات الشخصية لعينة الدراسة كو 

  النسبة المئوية (%)  العدد  الفئة  المتغير
  

  العمر
 23.8 51  عام فأقل 30

 43.0 92  عام 40 -عام  31

 21.5 46  عام 50-عام  41

 11.7 25  عام فما فوق 51

 100.0 214  موعالمج

 80.4 172  ذكر  الجنس

 19.6 42  أنثى

 100.0 214  المجموع

  
  

  المستوى التعليمي

 9.8 21  أساسي

 46.3 99  ثانوي

 18.7 40  دبلوم

 25.2 54  بكالوريوس فأعلى

 100.0 214  المجموع

  
  الحالة االجتماعية

 23.4 50  أعزب

 76.6 164  متزوج

 100.0 214  المجموع

  
لمعاملة في المديرية لمستغرق إلنهاء االوقت ا

                           من البنك وقبل استالمها 

 16.4 35  أقل من ربع ساعة

 35.0 75  ) دقيقة30_  15( 

 33.2 71  ) دقيقة 50_  31( 

 11.7 25  أكثر من ساعة

 3.7 8  أكثر من يوم

 100.0 214  المجموع

  

  ات المتلقاةالخدم
  : الخدمات المقدمة في مديرية طولكرم13شكل 
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 معاملة وهي) 80كان ( الخدمات المتلقاهمن عينة الدراسة للمراجعين حسب  العدد األكبرتبين من نتائج تحليل االستبانة أن 
 .اضافة/ الغاء قيد على السائق) 1كان ( عددوأقل تجديد ترخيص مركبة، 

  مديرية طولكرمي بمراجعالمتعلقة  النتائج
   فيما يلي عرض وتحليل ومناقشة لنتائج إجابات المراجعين حول المحاور الرئيسية للدراسة:

المتوسط   الفقرات  م
  *الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  االستجابة

  المعيار األول: الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمة.
  اليةع 622. 2.75  يسهل الوصول لمكان تقديم الخدمة..1
  عالية 690. 2.67  تتوفر وسائل نقل مختلفة لمكان تقديم الخدمة..2
  متوسطة 869. 2.30  يسهل اإلستدالل على مكان تقديم الخدمة من خالل اللوحات اإلرشادية على الطرق..3
  عالية 808. 2.54  تتوفر مواقف للسيارات داخل وخارج موقع تقديم الخدمة..4
  ليةعا 533. 2.56  القيمة الكلية 

  المعيار الثاني: مكان تقديم الخدمة
  متوسطة 885. 1.74  توفر لوحات إرشادية لتسهل الوصول إلى الخدمة..1
  متوسطة 928. 2.16  يتالئم المظهر العام لمكان تقديم الخدمة مع طبيعة الخدمات المقدمة..2
  متوسطة 914. 2.17  المكان مهيأ الستقبال ذوي االحتياجات الخاصة ..3
  عالية  797. 2.48  ءم مكان تقديم الخدمة مع أعداد المراجعين.يتال.4
  عالية 733. 2.57  تتوفر قاعات استراحة نظيفة ومناسبة..5
  عالية 741. 2.55  تتوفر مقاعد إنتظار كافية..6
  عالية 785. 2.47  تتوفر تهوية كافية في مكان تقديم الخدمة..7
  وسطةمت 882. 1.97  تتوفر دورات مياه صحية نظيفة..8
  عالية 839. 2.34  يتم تنظيم الدور واإللتزام به أثناء االنتظار للحصول على الخدمة..9
  متوسطة 612. 2.27  القيمة الكلية 

  المعيار الثالث: تصنيف وتوصيف الخدمات
  ضعيفة 765. 1.43  .تتوفر كتيبات تبين خطوات تقديم الخدمة.1
  ضعيفة 838. 1.60  حصول على الخدمة.تتوفر لوحات إرشادية بالتعليمات الالزمة لل.2
  متوسطة 932. 2.02  إجراءات الحصول على الخدمة واضحة..3
  متوسطة 900. 1.89  تتوفر نماذج الحصول على الخدمة..4
  متوسطة 853. 2.33  الرسوم المستوفاه مقابل الحصول على الخدمة مناسبة..5
  عالية 749. 2.49  هناك تعاون وتنسيق بين الموظفين في تقديم الخدمة..6
  عالية 828. 2.37  تنجز المعاملة في مكان واحد. .7
  متوسطة 874. 2.22  تحتاج المعاملة إلى زيارة عدة جهات في المديرية..8
  عالية 773. 2.48  الوقت المستغرق إلتمام المعاملة داخل المديرية مناسب..9

  عالية 768. 2.50  )2إلى الساعة  - 8أوقات الحصول على الخدمة مناسبة.(من الساعة .10
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  عالية 801. 2.43  يسمح انجاز المعاملة بإنابة شخص آخر (مستند قانوني)..11
  متوسطة 514. 2.16  القيمة الكلية 

  المعيار الرابع: الموظفين (مقدمي الخدمة)
  عالية 628. 2.71  يتوفر عدد كاٍف من الموظفين..1
  عالية 515. 2.81  يتبع الموظفون اإلجراءات الالزمة لتقديم الخدمات..2
  عالية 306. 2.93  يتالءم المظهر العام للموظفين مع طبيعة الخدمة..3
  عالية 495. 2.79  يتواجد الموظفون في مكاتبهم خالل ساعات الدوام..4
  عالية 596. 2.71  يخصص الموظفون وقت مناسب إلتمام معاملتك..5
  عالية 645. 2.62  يتعامل الموظفون بمساواة وبدون تمييز مع المراجعين..6
  عالية 523. 2.77  يتعامل الموظفون معك بلباقة وٕاحترام..7
  عالية 382. 2.76  القيمة الكلية 
  عالية 341. 2.43  القيمة الكلية للمحاور 

  المعيار الخامس: اإلقتراحات والشكاوى: في حال تم التقدم بشكوى أجب عن االسئلة التالية 
  (%)غير موافق (%)محايد  (%)موافق  (%) ال ينطبق  المجال 

  18.7  4.7  12.6  64  يتوفر في الموقع صندوق للشكاوى واإلقتراحات يمكن اإلستدالل عليه..1
  19.2  7.9  9.3  36.6  تتوفر نماذج مطبوعة بشكل واضح لتقديم الشكوى..2
  18.2  8.4  9.3  64  طرق تقديم الشكوى واضحة وسهلة..3
  15.9  12.1  7.5  64.5  اوى بعد تقديم الشكوى.يوجد تواصل مع المراجعين وٕاهتمام بالشك.4
  14  12.1  10.3  63.6  يتم التعامل مع الشكاوى المقدمة على الموقع اإللكتروني للوزارة..5

  المعيار السادس: شركاء الوزارة (البنك، الدينامومتر)
  2.8  4.7  82.7  9.8  فترة اإلنتظار لدى البنك مناسبة..1
  1.9  5.1  84.1  8.9  .تعامل معك موظف البنك بإحترام.2
  14.5  15.9  15.4  54.2  الرسوم المدفوعة في الدينامومتر مناسبة..3
  11.7  13.6  15.9  58.9  يلتزم موظفو الدينامومتر بالفحوصات الفنية المطلوبة..4
  13.1  9.8  15.4  61.7  يعطيك موظفو الدينامومتر شروط السالمة العامة..5
  12.6  14.5  13.1  59.8  يلتزم موظفو الدينامومتر بالموضوعية..6

  

  ت                                                                                                                        ) درجا3أقصى درجة للفقرة (*
) 2.56(المراجعين كانت عالية أن استجابات )، الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمةيتضح من القيمة الكلية للمحور األول (

، الفقرة الثالثة)، وكانت متوسطة في 4،2،1حيث تراوحت في الفقرات بين متوسطة وعالية، فقد كانت عالية فى الفقرات (
وسائل النقل المختلفة لمكان تقديم الخدمة، ، وتتوفر مكان تقديم الخدمةويتضح من االستجابات العالية بأنه يسهل الوصول إلى 

اللوحات اإلرشادية على الطرق المتوسطة فيتضح منها أن  ةأما الدرجفر مواقف للسيارات خارج وداخل موقع تقديم الخدمة، وتتو 
   غير لإلستدالل على مكان تقديم الخدمة.
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في )، تراوحت 2.27(متوسطة أن استجابات المراجعين كانت )، مكان تقديم الخدمةيتضح من القيمة الكلية للمحور الثاني (  
)، ويتضح من 1،2،3،8وكانت متوسطة على فقرة () 4،5،6،7،9فقد كانت عالية في الفقرات (، الفقرات بين متوسطة وعالية

أما الدرجات . مكان تقديم الخدمة مع أعداد المراجعين، وتتوفر قاعات ومقاعد إنتظار مناسبةيتالءم  بأن االستجابات العالية
م الخدمة غير مهيأ إلستقبال ذوي اإلحتياجات الخاصة، وال تتوفر دورات مياة صحية مكان تقدييتضح منها أن  المتوسطة

المظهر العام لمكان تقديم الخدمة ال يتالئم مع  بأن كافية لتسهيل الوصول إلى الخدمة، نظيفة، وال تتوفر لوحات إرشادية
  طبيعة الخدمات المقدمة.

)، حيث 2.16( متوسطةأن استجابات المراجعين كانت )، وصيف الخدماتتصنيف وتيتضح من القيمة الكلية للمحور الثالث (
)، 3،4،5،8متوسطة في الفقرات (و )، 1،2في الفقرات ( ضعيفةفقد كانت ، متوسطة وعاليةضعيفة و تراوحت في الفقرات بين 

، وتنجز ين في تقديم الخدمةبأن هناك تعاون وتنسيق بين الموظف يتضح من االستجابات العاليةوكانت عالية في باقي الفقرات، 
أما الدرجات المعاملة في مكان واحد، وأوقات الحصول على الخدمة مناسبة، ويسمح بإنة شخص آخر بإنجاز المعاملة، 

بالتعليمات الالزمة عدم توفر كتيبات تبين خطوات تقديم الخدمة، وعدم توفر لوحات إرشادية يتضح منها  المتوسطةالضعيفة و 
واضحة، الرسوم غير اجراءات تقديم الخدمة بأن  ول على الخدمة،، وعدم توفر نماذج كافية للحصدمةللحصول على الخ

  مناسبةغير المستوفاه مقابل الخدمة 
) في القيمة 2.76(أن استجابات المراجعين كانت عالية )، الموظفين/ مقدمي الخدمةيتضح من القيمة الكلية للمحور الرابع (

يتعامل الموظفين بلباقة وبدون تمييز، ويلتزم ، أن عدد الموظفين مناسب المحور، ويتضح من ذلك الكلية وفي باقي فقرات
الالزمة لتقديم الخدمات، ويخصص الموظف الوقت الكافي إلتمام المعاملة، والمظهر العام للموظف  باإلجراءاتالموظفين 

  مقبول.
  من المحور الخامس ( اإلقتراحات والشكاوى)يتضح 

 بعدم الموافقة،) %18.7(وأجاب  بالموافقة،) %12.6( أجاب) توفر صندوق للشكاوى يمكن اإلستدالل عليها، 1رة (في الفق 
  أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم. )%64(وأجاب 

وأجاب  بعدم الموافقة،) %19.2(وأجاب  بالموافقة،) %9.3( أجاب) توفر نماذج واضحة لتقديم الشكوى، 2في الفقرة (
  أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم. )36.6%(

أن  )%64(وأجاب  بعدم الموافقة،) %18.2(وأجاب  بالموافقة،) %9.3( أجاب) طرق تقديم الشكوى واضحة، 3في الفقرة (
  هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم.

بعدم ) %15.9(وأجاب  الموافقة،ب) %7.5( أجاب) يوجد تواصل مع المراجعين واهتمام بالشكوى بعد تقديمها، 4في الفقرة (
  أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم. )%64.5(وأجاب  الموافقة،

) %14(وأجاب  بالموافقة،) %10.3( أجاب) يتم التعامل مع الشكاوى المقدمة على الموقع اإللكتروني للوزارة، 5في الفقرة (
  حالتهم.أن هذه الفقرة ال تنطبق على  )%63.6(وأجاب  بعدم الموافقة،

عن الشكاوى من حيث وجود صندوق للشكاوى، ووجود نماذج واضحة لتقديم الشكوى،  رضىبشكل عام تظهر النتائج  بعدم ال
  وطرق تقديم الشكوى، والتواصل مع المراجعين واإلهتمام بالشكوى، والتعامل مع الشكاوى المقدمة.
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  من المحور السادس ( البنك والدينامومتر)يتضح 
 )%9.8(وأجاب  بعدم الموافقة،) %2.8(وأجاب  بالموافقة،) %82.7( أجاب) فترة اإلنتظار لدى البنك مناسبة، 1رة (في الفق

  أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم، ويدل ذلك أن المراجعين راضون عن فترة اإلنتظار لدى البنك.
وأجاب  بعدم الموافقة،) %1.9(وأجاب  وافقة،بالم) %84.1( أجاب، إحترامتعامل معك موظف البنك ب) 2في الفقرة (

  .بنكالموظفي أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم، ويدل ذلك أن المراجعين راضون عن تعامل  )8.9%(
 بعدم الموافقة،) %14.5(وأجاب  بالموافقة،) %15.4( أجابالرسوم المدفوعة في الدينامومتر مناسبة،  )3في الفقرة (

  لفقرة ال تنطبق على حالتهم.أن هذه ا )%54.2(و
بعدم ) %11.7(وأجاب  بالموافقة،) %15.9( أجاب، مومتر بالفحوصات الفنية المطلوبةيلتزم موظفو الدينا) 4في الفقرة (
  أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم. )%58.9(أجاب و  الموافقة،

بعدم ) %13.1(وأجاب  بالموافقة،) %15.4( بأجا، يعطيك موظفو الدينامومتر شروط السالمة العامة) 5في الفقرة (
   أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم. )%61.7(و الموافقة،

 بعدم الموافقة،) %12.5(وأجاب  بالموافقة،) %13.1( أجاب، امومتر بالموضوعيةيلتزم موظفو الدين) 6في الفقرة (
  أن هذه الفقرة ال تنطبق حالتهم. )%59.8(و
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  مديرية نابلسخامسًا: 
  نولمراجعا /خصائص عينة الدراسة

العشوائية الطبقية، العينة وتم اختيار العينة بطريقة ) مراجعًا، 338(عددها تم توزيع االستبانة على عينة الدراسة والتي يبلغ 
  ت الشخصية لعينة الدراسة كاآلتي:سيتم عرض البياناو 

  )%النسبة المئوية (  العدد  الفئة  المتغير
  

  العمر
 27.8 94  عام فأقل 30

 41.1 139  عام 40 -عام  31

 22.2 75  عام 50-عام  41

 8.9 30  عام فما فوق 51

 100.0 338  المجموع

 87.3 295  ذكر  الجنس

 12.7 43  أنثى

 100.0 338  المجموع

  
  

  المستوى التعليمي

 19.8 67  أساسي

 34.6 117  ثانوي

 21.0 71  دبلوم

 24.6 83  وس فأعلىبكالوري

 100.0 338  المجموع

  
  الحالة االجتماعية

 22.8 77  أعزب

 77.2 261  متزوج

 100.0 338  المجموع

  
الوقت المستغرق إلنهاء المعاملة في المديرية 

                           من البنك استالمها وقبل 

 20.4 69  أقل من ربع ساعة

 21.9 74  ) دقيقة30_  15( 

 39.6 134  ) دقيقة 50_  31( 

 18.0 61  أكثر من ساعة

 20.4 69  أكثر من يوم

 100.0 338  المجموع

  الخدمات المتلقاة
  نابلس: الخدمات المقدمة في مديرية 14شكل 

  

 



 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                           43          الشؤون الحكومية                                                      
  

 وهيخدمة ) 117كان ( لمتلقاهالخدمات امن عينة الدراسة للمراجعين حسب  العدد األكبرأن  االستبانة تبين من نتائج تحليل
 على السائق. الغاء قيداضافة/  خدمة واحدة وهيكان  عددوأقل تجديد ترخيص مركبة، 

  مديرية نابلسمراجعي بالمتعلقة  النتائج
   فيما يلي عرض وتحليل ومناقشة لنتائج إجابات المراجعين حول المحاور الرئيسية للدراسة:

المتوسط   الفقرات  م
  *الحسابي

راف االنح
  المعياري

درجة 
  االستجابة

  المعيار األول: الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمة.
  عالية 241. 2.96  يسهل الوصول لمكان تقديم الخدمة..1
  عالية 695. 2.69  تتوفر وسائل نقل مختلفة لمكان تقديم الخدمة..2
  متوسطة 930. 1.92  على الطرق.يسهل اإلستدالل على مكان تقديم الخدمة من خالل اللوحات اإلرشادية .3
  متوسطة 896. 2.21  تتوفر مواقف للسيارات داخل وخارج موقع تقديم الخدمة..4
  عالية 517. 2.44  القيمة الكلية 

  المعيار الثاني: مكان تقديم الخدمة
  متوسطة 962. 1.84  توفر لوحات إرشادية لتسهل الوصول إلى الخدمة..1
  عالية 590. 2.75  تقديم الخدمة مع طبيعة الخدمات المقدمة.يتالئم المظهر العام لمكان .2
  عالية 765. 2.44  المكان مهيأ الستقبال ذوي االحتياجات الخاصة ..3
  عالية 515. 2.83  يتالءم مكان تقديم الخدمة مع أعداد المراجعين..4
  عالية 399. 2.90  تتوفر قاعات استراحة نظيفة ومناسبة..5
  عالية 487. 2.86  افية.تتوفر مقاعد إنتظار ك.6
  عالية 479. 2.86  تتوفر تهوية كافية في مكان تقديم الخدمة..7
  عالية 588. 2.70  تتوفر دورات مياه صحية نظيفة..8
  عالية 456. 2.88  يتم تنظيم الدور واإللتزام به أثناء االنتظار للحصول على الخدمة..9
  عالية 331. 2.67  القيمة الكلية 

  تصنيف وتوصيف الخدمات المعيار الثالث:
  ضعيفة 370. 1.09  تتوفر كتيبات تبين خطوات تقديم الخدمة..1
  ضعيفة 892. 1.59  تتوفر لوحات إرشادية بالتعليمات الالزمة للحصول على الخدمة..2
  عالية 338. 2.91  إجراءات الحصول على الخدمة واضحة..3
  ضعيفة 809. 1.50  تتوفر نماذج الحصول على الخدمة..4
  عالية 673. 2.70  الرسوم المستوفاه مقابل الحصول على الخدمة مناسبة..5
  عالية 302. 2.94  هناك تعاون وتنسيق بين الموظفين في تقديم الخدمة..6
  عالية 405. 2.91  تنجز المعاملة في مكان واحد. .7
  عالية 868. 2.47  تحتاج المعاملة إلى زيارة عدة جهات في المديرية..8
  عالية 372. 2.91  غرق إلتمام المعاملة داخل المديرية مناسب.الوقت المست.9

  عالية 258. 2.96  )2إلى الساعة  - 8أوقات الحصول على الخدمة مناسبة.(من الساعة .10



 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                           44          الشؤون الحكومية                                                      
  

  متوسطة 939. 2.29  يسمح انجاز المعاملة بإنابة شخص آخر (مستند قانوني)..11
  عالية 229. 2.38  القيمة الكلية 

  وظفين (مقدمي الخدمة)المعيار الرابع: الم
  عالية 540. 2.80  يتوفر عدد كاٍف من الموظفين..1
  عالية 121. 2.99  يتبع الموظفون اإلجراءات الالزمة لتقديم الخدمات..2
  عالية 329. 2.93  يتالءم المظهر العام للموظفين مع طبيعة الخدمة..3
  اليةع 268. 2.95  يتواجد الموظفون في مكاتبهم خالل ساعات الدوام..4
  عالية 252. 2.96  يخصص الموظفون وقت مناسب إلتمام معاملتك..5
  عالية 404. 2.91  يتعامل الموظفون بمساواة وبدون تمييز مع المراجعين..6
  عالية 153. 2.98  يتعامل الموظفون معك بلباقة وٕاحترام..7
  عالية 186. 2.93  القيمة الكلية 
  عالية 238. 2.60  القيمة الكلية للمحاور 

  المعيار الخامس: اإلقتراحات والشكاوى: في حال تم التقدم بشكوى أجب عن االسئلة التالية 
  (%)غير موافق (%)محايد  (%)موافق  (%) ال ينطبق  المجال 

  15.7  11.2  73.1  0  يتوفر في الموقع صندوق للشكاوى واإلقتراحات يمكن اإلستدالل عليه..1
  53.6  27.2  19.2  0  ديم الشكوى.تتوفر نماذج مطبوعة بشكل واضح لتق.2
  26.3  44.7  29  0  طرق تقديم الشكوى واضحة وسهلة..3
  26.3  51.2  22.5  0  يوجد تواصل مع المراجعين وٕاهتمام بالشكاوى بعد تقديم الشكوى..4
  27.5  52.4  20.1  0  يتم التعامل مع الشكاوى المقدمة على الموقع اإللكتروني للوزارة..5

  ء الوزارة (البنك، الدينامومتر)المعيار السادس: شركا
  37.9  7.7  52.4  2.1  فترة اإلنتظار لدى البنك مناسبة. .1
  0  2.7  97  0.3  تعامل معك موظف البنك بإحترام. .2
  12.7  3.6  82.8  0.9  الرسوم المدفوعة في الدينامومتر مناسبة. .3
  0  1.8  97.3  0.9  يلتزم موظفو الدينامومتر بالفحوصات الفنية المطلوبة. .4
  0.3  1.2  97  1.5  يعطيك موظفو الدينامومتر شروط السالمة العامة. .5
  0.3  1.5  97.3  0.9  يلتزم موظفو الدينامومتر بالموضوعية. .6
  

  ت) درجا3أقصى درجة للفقرة (*
) 2.44(أن استجابات المراجعين كانت عالية )، الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمةيتضح من القيمة الكلية للمحور األول (

، ويتضح )3،4(الفقرة )، وكانت متوسطة في 2،1حيث تراوحت في الفقرات بين متوسطة وعالية، فقد كانت عالية فى الفقرات (
أما ، قل المختلفة لمكان تقديم الخدمةوسائل الن، وتتوفر مكان تقديم الخدمةمن االستجابات العالية بأنه يسهل الوصول إلى 

وال تتوفر مواقف  لإلستدالل على مكان تقديم الخدمة،اللوحات اإلرشادية على الطرق غير  المتوسطة فيتضح منها أن ةالدرج
  للسيارات خارج وداخل موقع تقديم الخدمة.
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)، تراوحت في 2.67( عاليةأن استجابات المراجعين كانت )، مكان تقديم الخدمةيتضح من القيمة الكلية للمحور الثاني (
 بأن ويتضح من االستجابات العاليةوعالية في باقي الفقرات ، األولىفقرة ال فيفقد كانت متوسطة ، الفقرات بين متوسطة وعالية

المظهر العام لمكان تقديم الخدمة يتالئم مع طبيعة الخدمات المقدمة ومع أعداد المراجعين، وتتوفر قاعات ومقاعد إنتظار 
أما الدرجات . الخاصة، وتتوفر دورات مياة صحية نظيفة، ومكان تقديم الخدمة مهيأ إلستقبال ذوي اإلحتياجات ،مناسبة

  لخدمة.مكان تقديم اال تتوفر لوحات إرشادية كافية لتسهيل الوصول إلى ه يتضح منها أن المتوسطة
)، حيث 2.38( ةعاليأن استجابات المراجعين كانت )، تصنيف وتوصيف الخدماتيتضح من القيمة الكلية للمحور الثالث (

وكانت )، 11( ةمتوسطة في الفقر و )، 1،2،4في الفقرات ( ضعيفةفقد كانت ، متوسطة وعاليةضعيفة و الفقرات بين تراوحت في 
اجراءات تقديم الخدمة واضحة، الرسوم المستوفاه مقابل الخدمة بأن  يتضح من االستجابات العاليةعالية في باقي الفقرات، 

أما ، أوقات الحصول على الخدمة مناسبةز المعاملة في مكان واحد، و مناسبة، وهناك تعاون وتنسيق بين الموظفين، وتنج
بالتعليمات عدم توفر كتيبات تبين خطوات تقديم الخدمة، وعدم توفر لوحات إرشادية يتضح منها  المتوسطةالضعيفة و الدرجات 

  شخص آخر بإنجاز المعاملة.وال يسمح بإنة  ر نماذج كافية للحصول على الخدمة،، وعدم توفالالزمة للحصول على الخدمة
) في القيمة 2.93(أن استجابات المراجعين كانت عالية )، الموظفين/ مقدمي الخدمةيتضح من القيمة الكلية للمحور الرابع (

يتعامل الموظفين بلباقة وبدون تمييز، ويلتزم ، أن عدد الموظفين مناسب الكلية وفي باقي فقرات المحور، ويتضح من ذلك
الالزمة لتقديم الخدمات، ويخصص الموظف الوقت الكافي إلتمام المعاملة، والمظهر العام للموظف  اإلجراءاتبالموظفين 

  مقبول.
  من المحور الخامس ( اإلقتراحات والشكاوى)يتضح 

، ةبعدم الموافق) %15.7(وأجاب  بالموافقة،) %73.1( أجاب) توفر صندوق للشكاوى يمكن اإلستدالل عليها، 1في الفقرة ( 
  ويدل ذلك على توفر صندوق شكاوى في مكان تقديم الخدمة.

، ويدل ذلك بعدم الموافقة) %53.6(وأجاب  بالموافقة،) %19.2( أجاب) توفر نماذج واضحة لتقديم الشكوى، 2في الفقرة (
  على عدم توفر نماذج لتقديم الشكوى.

   .بعدم الموافقة) %26.3(وأجاب  بالموافقة،) %29( أجاب) طرق تقديم الشكوى واضحة، 3في الفقرة (
بعدم ) %26.3(وأجاب  ،بالموافقة) %22.5( أجاب) يوجد تواصل مع المراجعين واهتمام بالشكوى بعد تقديمها، 4ي الفقرة (ف

  .الموافقة
) %27.5( وأجاب بالموافقة،) %20.1( أجاب) يتم التعامل مع الشكاوى المقدمة على الموقع اإللكتروني للوزارة، 5في الفقرة (
   .بعدم الموافقة

عن الشكاوى من حيث وجود نماذج واضحة لتقديم الشكوى، وطرق تقديم الشكوى،  رضىبشكل عام تظهر النتائج  بعدم 
  التواصل مع المراجعين واإلهتمام بالشكوى، والتعامل مع الشكاوى المقدمة.

  
  من المحور السادس ( البنك والدينامومتر)يتضح 

 )%2.1(وأجاب  بعدم الموافقة،) %37.9(وأجاب  بالموافقة،) %52.4( أجابرة اإلنتظار لدى البنك مناسبة، ) فت1في الفقرة (
عن فترة غير راضون  )%37.9(و ،راضونتقريبا المراجعين نصف أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم، ويدل ذلك أن 

  اإلنتظار لدى البنك.
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أن هذه الفقرة ال تنطبق على  )%0.3(وأجاب  ،بالموافقة) %97( أجاب، ترامإحتعامل معك موظف البنك ب) 2في الفقرة (
  .لك أن المراجعين راضون عن تعامل موظفي البنكحالتهم، ويدل ذ

 بعدم الموافقة،) %12.7(وأجاب  بالموافقة،) %82.8( أجابالرسوم المدفوعة في الدينامومتر مناسبة،  )3في الفقرة (
  ن راضون عن الرسوم المدفوعة في الدينامومتر.يتنطبق على حالتهم، ويدل ذلك على أن المراجع هذه الفقرة ال أن )%0.9(و

هذه الفقرة ال  أن )%0.9(و بالموافقة،) %97.3( أجاب، مومتر بالفحوصات الفنية المطلوبةيلتزم موظفو الدينا) 4في الفقرة (
  فحوصات الفنية المتبعة في الدينامومتر.بالراضون عن تنطبق على حالتهم، ويدل ذلك على أن المراجعين 

 بعدم الموافقة،) %0.3(وأجاب  بالموافقة،) %97( أجاب، يعطيك موظفو الدينامومتر شروط السالمة العامة) 5في الفقرة (
شروط السالمة ب يمدون المراجعين موظفو الدينامومترهذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم، ويدل ذلك على أن  أن )%1.5(و
  .عامةال

 )%0.9(و بعدم الموافقة،) %0.3(وأجاب  بالموافقة،) %97.3( أجاب، امومتر بالموضوعيةيلتزم موظفو الدين) 6في الفقرة (
  بالموضوعية. يتصفون امومترموظفو الدينأن أن هذه الفقرة ال تنطبق حالتهم، ويدل ذلك 
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  مديرية قلقيليةسادسًا: 
  / المراجعونسةخصائص عينة الدرا

وتم اختيار العينة العشوائية الطبقية، سيتم عرض ) مراجعًا، 119( عددهاتم توزيع االستبانة على عينة الدراسة والتي يبلغ 
  البيانات الشخصية لعينة الدراسة كاآلتي:

  النسبة المئوية (%)  العدد  الفئة  المتغير
  

  العمر
 25.2 30  عام فأقل 30

 32.8 39  عام 40 -عام  31

 28.6 34  عام 50-عام  41

 13.4 16  عام فما فوق 51

 100.0 119  المجموع

 99.2 118  ذكر  الجنس

 8. 1  أنثى

 100.0 119  المجموع

  
  

  المستوى التعليمي

 2.5 3  أساسي

 43.7 52  ثانوي

 26.1 31  دبلوم

 27.7 33  بكالوريوس فأعلى

 100.0 119  المجموع

  
  الحالة االجتماعية

 19.3 23  بأعز 

 80.7 96  متزوج

 100.0 119  المجموع

  
الوقت المستغرق إلنهاء المعاملة في المديرية 

                           من البنك استالمهاوقبل 

 31.1 37  أقل من ربع ساعة

 52.1 62  ) دقيقة30_  15( 

 11.8 14  ) دقيقة 50_  31( 

 4.2 5  أكثر من ساعة

 8. 1  أكثر من يوم

 100.0 119  المجموع

  
  الخدمات المتلقاه

  قلقيلية: الخدمات المقدمة في مديرية  15 شكل
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 وهي خدمة) 32كان ( الخدمات المتلقاهمن عينة الدراسة للمراجعين حسب  العدد األكبرأن  االستبانة تبين من نتائج تحليل
 وتعديل خطأ على بيانات المركبة. على السائق الغاء قيداضافة/ واحدة وهي ة خدم كان عددوأقل تجديد ترخيص مركبة، 

  مديرية قلقيليةبمراجعي المتعلقة  النتائج
   فيما يلي عرض وتحليل ومناقشة لنتائج إجابات المراجعين حول المحاور الرئيسية للدراسة:

المتوسط   الفقرات  م
  *الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  االستجابة

  عيار األول: الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمة.الم
  عالية 486. 2.87  يسهل الوصول لمكان تقديم الخدمة..1
  عالية 596. 2.72  تتوفر وسائل نقل مختلفة لمكان تقديم الخدمة..2
  متوسطة 858. 2.26  يسهل اإلستدالل على مكان تقديم الخدمة من خالل اللوحات اإلرشادية على الطرق..3
  عالية 810. 2.55  وفر مواقف للسيارات داخل وخارج موقع تقديم الخدمة.تت.4

  عالية 450. 2.60  القيمة الكلية 
  المعيار الثاني: مكان تقديم الخدمة

  عالية 675. 2.63  توفر لوحات إرشادية لتسهل الوصول إلى الخدمة..1
  عالية 420. 2.90  دمة.يتالئم المظهر العام لمكان تقديم الخدمة مع طبيعة الخدمات المق.2
  عالية 354. 2.90  المكان مهيأ الستقبال ذوي االحتياجات الخاصة ..3
  عالية 435. 2.88  يتالءم مكان تقديم الخدمة مع أعداد المراجعين..4
  عالية 092. 2.99  تتوفر قاعات استراحة نظيفة ومناسبة..5
  عالية 377. 2.90  تتوفر مقاعد إنتظار كافية..6
  عالية 530. 2.80  ة كافية في مكان تقديم الخدمة.تتوفر تهوي.7
  عالية 493. 2.40  تتوفر دورات مياه صحية نظيفة..8
  عالية 555. 2.78  يتم تنظيم الدور واإللتزام به أثناء االنتظار للحصول على الخدمة..9

  عالية 200. 2.79  القيمة الكلية 
  المعيار الثالث: تصنيف وتوصيف الخدمات

  متوسطة 821. 1.89  .ات تبين خطوات تقديم الخدمةتتوفر كتيب.1
  متوسطة 853. 2.13  تتوفر لوحات إرشادية بالتعليمات الالزمة للحصول على الخدمة..2
  عالية 377. 2.90  إجراءات الحصول على الخدمة واضحة..3
  عالية 793. 2.39  تتوفر نماذج الحصول على الخدمة..4
  عالية 760. 2.61  ى الخدمة مناسبة.الرسوم المستوفاه مقابل الحصول عل.5
  عالية 358. 2.92  هناك تعاون وتنسيق بين الموظفين في تقديم الخدمة..6
  عالية 773. 2.61  تنجز المعاملة في مكان واحد..7
  متوسطة 874. 2.33  تحتاج المعاملة إلى زيارة عدة جهات في المديرية..8
  عالية 536. 2.82  الوقت المستغرق إلتمام المعاملة داخل المديرية مناسب..9

  عالية 683. 2.70  )2إلى الساعة  - 8أوقات الحصول على الخدمة مناسبة.(من الساعة .10
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  عالية 623. 2.37  يسمح انجاز المعاملة بإنابة شخص آخر (مستند قانوني)..11
  عالية 271. 2.51  القيمة الكلية 

  لرابع: الموظفين (مقدمي الخدمة)المعيار ا
  عالية 475. 2.83  يتوفر عدد كاٍف من الموظفين..1
  عالية 344. 2.91  يتبع الموظفون اإلجراءات الالزمة لتقديم الخدمات..2
  عالية 204. 2.97  يتالءم المظهر العام للموظفين مع طبيعة الخدمة..3
  عالية 450. 2.87  يتواجد الموظفون في مكاتبهم خالل ساعات الدوام..4
  عالية 412. 2.91  يخصص الموظفون وقت مناسب إلتمام معاملتك..5
  عالية 741. 2.59  يتعامل الموظفون بمساواة وبدون تمييز مع المراجعين..6
  عالية 273. 2.96  يتعامل الموظفون معك بلباقة وٕاحترام..7

  عالية 252. 2.86  القيمة الكلية 
  عالية 223. 2.69  القيمة الكلية للمحاور 

  المعيار الخامس: اإلقتراحات والشكاوى: في حال تم التقدم بشكوى أجب عن االسئلة التالية
  (%)غير موافق (%)محايد  (%)موافق  (%) ال ينطبق  المجال 

  4.2  54.6  41.2  0  يتوفر في الموقع صندوق للشكاوى واإلقتراحات يمكن اإلستدالل عليه..1
  10.1  63  26.9  0  واضح لتقديم الشكوى.تتوفر نماذج مطبوعة بشكل .2
  7.6  34.5  58  0  طرق تقديم الشكوى واضحة وسهلة..3
  4.2  81.5  14.3  0  يوجد تواصل مع المراجعين وٕاهتمام بالشكاوى بعد تقديم الشكوى..4
  2.5  88.2  9.2  0  يتم التعامل مع الشكاوى المقدمة على الموقع اإللكتروني للوزارة..5

          كاء الوزارة (البنك، الدينامومتر)المعيار السادس: شر 

  3.4  2.5  94.1  0  فترة اإلنتظار لدى البنك مناسبة..1
  1.7  0  98.3  0  تعامل معك موظف البنك بإحترام..2
  15.1  16  68.1  0.8  الرسوم المدفوعة في الدينامومتر مناسبة..3
  2.5  7.6  88.2  1.7  يلتزم موظفو الدينامومتر بالفحوصات الفنية المطلوبة..4
  2.5  10.9  77.3  9.2  يعطيك موظفو الدينامومتر شروط السالمة العامة..5
  2.5  10.9  85.7  0.8  يلتزم موظفو الدينامومتر بالموضوعية..6

  

                                                                                               ت) درجا3أقصى درجة للفقرة (*
) 2.60(أن استجابات المراجعين كانت عالية )، الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمةالقيمة الكلية للمحور األول (يتضح من 

، الفقرة الثالثة)، وكانت متوسطة في 4،2،1حيث تراوحت في الفقرات بين متوسطة وعالية، فقد كانت عالية فى الفقرات (
وسائل النقل المختلفة لمكان تقديم الخدمة، ، وتتوفر مكان تقديم الخدمةل إلى ويتضح من االستجابات العالية بأنه يسهل الوصو 

اللوحات اإلرشادية على الطرق المتوسطة فيتضح منها أن  ةأما الدرجوتتوفر مواقف للسيارات خارج وداخل موقع تقديم الخدمة، 
  غير لإلستدالل على مكان تقديم الخدمة.
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في القيمة الكلية  )2.79( عاليةأن استجابات المراجعين كانت )، مكان تقديم الخدمةاني (يتضح من القيمة الكلية للمحور الث
المظهر العام لمكان تقديم الخدمة يتالئم مع طبيعة الخدمات المقدمة ومع أعداد  أنويتضح  وفي باقي فقرات المحور

توفر ستقبال ذوي اإلحتياجات الخاصة، وتهيأ إلمكان تقديم الخدمة مأن ، و المراجعين، وتتوفر قاعات ومقاعد إنتظار مناسبة
  تتوفر لوحات إرشادية لتسهيل الوصول إلى الخدمة.و دورات مياة صحية نظيفة، 

)، حيث 2.51( عاليةأن استجابات المراجعين كانت )، تصنيف وتوصيف الخدماتيتضح من القيمة الكلية للمحور الثالث (
يتضح من وكانت عالية في باقي الفقرات، )، 1،2،8متوسطة في الفقرات (انت كتراوحت في الفقرات بين متوسطة وعالية، 

اجراءات تقديم الخدمة واضحة، الرسوم المستوفاه مقابل الخدمة مناسبة، وهناك تعاون وتنسيق بين بأن  االستجابات العالية
ح بإنة شخص آخر بإنجاز المعاملة، الموظفين، وتنجز المعاملة في مكان واحد، وأوقات الحصول على الخدمة مناسبة، ويسم

بالتعليمات عدم توفر كتيبات تبين خطوات تقديم الخدمة، وعدم توفر لوحات إرشادية يتضح منها  أما الدرجات المتوسطة
  .الالزمة للحصول على الخدمة

) في القيمة 2.86(الية أن استجابات المراجعين كانت ع)، الموظفين/ مقدمي الخدمةيتضح من القيمة الكلية للمحور الرابع (
يتعامل الموظفين بلباقة وبدون تمييز، ويلتزم ، أن عدد الموظفين مناسب الكلية وفي باقي فقرات المحور، ويتضح من ذلك

الالزمة لتقديم الخدمات، ويخصص الموظف الوقت الكافي إلتمام المعاملة، والمظهر العام للموظف  باإلجراءاتالموظفين 
  مقبول.
  محور الخامس (اإلقتراحات والشكاوى)من اليتضح 

يتضح من نتائج التحليل أن النسب لفقرات الشكاوى كانت مرتفعة في بند (محايد) وهذا دليل على أن المراجعين ليس لديهم 
  خلفية عن الشكاوى أو غير مطلعين على أية تفاصيل لها عالقة بالشكاوى في مديرية قلقيلية.

  ك والدينامومتر)من المحور السادس ( البنيتضح 
ويدل ذلك أن  بعدم الموافقة،) %3.4(وأجاب  بالموافقة،) %94.1( أجاب) فترة اإلنتظار لدى البنك مناسبة، 1في الفقرة (

  المراجعين راضون عن فترة اإلنتظار لدى البنك.
ويدل ذلك أن  الموافقة،بعدم ) %1.7(وأجاب  بالموافقة،) %98.3( أجاب، إحترامتعامل معك موظف البنك ب) 2في الفقرة (

  المراجعين راضون عن تعامل الموظفين.
أجاب و  بعدم الموافقة،) %15.1(وأجاب  بالموافقة،) %68.1( أجابالرسوم المدفوعة في الدينامومتر مناسبة،  )3في الفقرة (

  أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم. )0.8%(
بعدم ) %2.5(وأجاب  بالموافقة،) %88.2( أجاب، ات الفنية المطلوبةمومتر بالفحوصيلتزم موظفو الدينا) 4في الفقرة (

مومتر التزموا بالفحوصات الفنية الدينا يموظف هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم، ويدل ذلك على أن أن )%1.7(و الموافقة،
  المطلوبة.

 بعدم الموافقة،) %2.5(وأجاب  بالموافقة،) %77.3( أجاب، يعطيك موظفو الدينامومتر شروط السالمة العامة) 5في الفقرة (
  شروط السالمة العامةالتزموا بالدينامومتر  يموظفهذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم، ويدل ذلك على أن  أن )%9.2(و

 )%0.8(و بعدم الموافقة،) %2.5(وأجاب  بالموافقة،) %85.7( أجاب، امومتر بالموضوعيةيلتزم موظفو الدين) 6في الفقرة (
  بالموضوعية.التزموا امومتر موظفو الدينن هذه الفقرة ال تنطبق حالتهم، ويدل ذلك أ
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  مديرية سلفيتسابعًا: 
  نولمراجع/ اخصائص عينة الدراسة

وتم اختيار العينة العشوائية الطبقية، سيتم عرض ) مراجعًا، 126( عددهادراسة والتي يبلغ تم توزيع االستبانة على عينة الٍ 
  :خصية لعينة الدراسة كاآلتيت الشالبيانا
  النسبة المئوية (%)  العدد  الفئة  المتغير

  
  العمر

 41.3 52  عام فأقل 30

 30.2 38  عام 40 -عام  31

 24.6 31  عام 50-عام  41

 4.0 5  عام فما فوق 51

 100.0 126  المجموع

 91.3 115  ذكر  الجنس

 8.7 11  أنثى

 100.0 126  المجموع

  
  

  يميالمستوى التعل

 12.7 16  أساسي

 37.3 47  ثانوي

 18.3 23  دبلوم

 31.7 40  بكالوريوس فأعلى

 100.0 126  المجموع

  
  الحالة االجتماعية

 30.2 38  أعزب

 69.8 88  متزوج

 100.0 126  المجموع

  
الوقت المستغرق إلنهاء المعاملة في المديرية 

                           من البنك  استالمهاوقبل 

 55.6 70  أقل من ربع ساعة

 22.2 28  ) دقيقة30_  15( 

 11.9 15  ) دقيقة 50_  31( 

 7.9 10  أكثر من ساعة

 2.4 3  أكثر من يوم

 100.0 126  المجموع
  

  الخدمات المتلقاه
  سلفيت : الخدمات المقدمة في مديرية16شكل 
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 وهي خدمة) 43كان ( الخدمات المتلقاهمن عينة الدراسة للمراجعين حسب  العدد األكبرن أ االستبانة تبين من نتائج تحليل
 دنى لطباعة الرخصةاألالحد واحدة وهي  خدمةكان  عددوأقل ، / تجديد رخصة قيادةتجديد ترخيص مركبة والحصول على

   تعديل خطأ على بيانات المركبة ولوحة معدنية بنفس القيمة.و 
  مديرية سلفيتبمراجعي  المتعلقة النتائج

   فيما يلي عرض وتحليل ومناقشة لنتائج إجابات المراجعين حول المحاور الرئيسية للدراسة:
المتوسط   الفقرات  م

  *الحسابي
االنحرا

ف 
  المعياري

درجة 
  االستجابة

  المعيار األول: الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمة.
  عالية 480. 2.84  يسهل الوصول لمكان تقديم الخدمة..1
  عالية 653. 2.68  تتوفر وسائل نقل مختلفة لمكان تقديم الخدمة..2
  متوسطة 830. 2.29  يسهل اإلستدالل على مكان تقديم الخدمة من خالل اللوحات اإلرشادية على الطرق..3
  عالية 787. 2.49  تتوفر مواقف للسيارات داخل وخارج موقع تقديم الخدمة..4
  عالية 442. 2.57  القيمة الكلية 

  المعيار الثاني: مكان تقديم الخدمة
  عالية 824. 2.36  توفر لوحات إرشادية لتسهل الوصول إلى الخدمة..1
  عالية 662. 2.57  يتالئم المظهر العام لمكان تقديم الخدمة مع طبيعة الخدمات المقدمة..2
  متوسطة 878. 1.93  المكان مهيأ الستقبال ذوي االحتياجات الخاصة ..3
  عالية 674. 2.58  يتالءم مكان تقديم الخدمة مع أعداد المراجعين..4
  عالية 699. 2.56  تتوفر قاعات استراحة نظيفة ومناسبة..5
  متوسطة 840. 2.29  تتوفر مقاعد إنتظار كافية..6
  عالية 669. 2.61  تتوفر تهوية كافية في مكان تقديم الخدمة..7
  متوسطة 818. 2.33  تتوفر دورات مياه صحية نظيفة..8
  عالية 668. 2.62  يتم تنظيم الدور واإللتزام به أثناء االنتظار للحصول على الخدمة..9
  عالية 508. 2.42  القيمة الكلية 

  المعيار الثالث: تصنيف وتوصيف الخدمات
  متوسطة 843. 1.84  .تتوفر كتيبات تبين خطوات تقديم الخدمة.1
  متوسطة 862. 2.24  ة للحصول على الخدمة.تتوفر لوحات إرشادية بالتعليمات الالزم.2
  عالية 688. 2.63  إجراءات الحصول على الخدمة واضحة..3
  متوسطة 845. 2.28  تتوفر نماذج الحصول على الخدمة..4
  عالية 713. 2.63  الرسوم المستوفاه مقابل الحصول على الخدمة مناسبة..5
  عالية 561. 2.75  هناك تعاون وتنسيق بين الموظفين في تقديم الخدمة..6
  عالية 786. 2.45  تنجز المعاملة في مكان واحد. .7
  عالية 809. 2.38  تحتاج المعاملة إلى زيارة عدة جهات في المديرية..8
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  عالية 571. 2.73  الوقت المستغرق إلتمام المعاملة داخل المديرية مناسب..9
  عالية 575. 2.75  )2إلى الساعة  - 8أوقات الحصول على الخدمة مناسبة.(من الساعة .10
  عالية 818. 2.38  يسمح انجاز المعاملة بإنابة شخص آخر (مستند قانوني)..11
  عالية 395. 2.46  القيمة الكلية 

  المعيار الرابع: الموظفين (مقدمي الخدمة)
  عالية 575. 2.72  يتوفر عدد كاٍف من الموظفين..1
  عالية 535. 2.78  يتبع الموظفون اإلجراءات الالزمة لتقديم الخدمات..2
  عالية 376. 2.90  يتالءم المظهر العام للموظفين مع طبيعة الخدمة..3
  عالية 387. 2.87  يتواجد الموظفون في مكاتبهم خالل ساعات الدوام..4
  عالية 421. 2.85  يخصص الموظفون وقت مناسب إلتمام معاملتك..5
  عالية 636. 2.70  يتعامل الموظفون بمساواة وبدون تمييز مع المراجعين..6
  عالية 433. 2.86  يتعامل الموظفون معك بلباقة وٕاحترام..7
  عالية 324. 2.80  القيمة الكلية 
  عالية 330. 2.56  القيمة الكلية للمحاور 

  المعيار الخامس: اإلقتراحات والشكاوى: في حال تم التقدم بشكوى أجب عن االسئلة التالية 
  (%)غير موافق (%)محايد  (%)موافق  (%) ال ينطبق  المجال 

  6.3  9.5  84.1  0  يتوفر في الموقع صندوق للشكاوى واإلقتراحات يمكن اإلستدالل عليه..1
  31.7  27.8  40.5  0  تتوفر نماذج مطبوعة بشكل واضح لتقديم الشكوى..2
  27  26.2  46.8  0  طرق تقديم الشكوى واضحة وسهلة..3
  29.4  35.7  34.9  0  بعد تقديم الشكوى. يوجد تواصل مع المراجعين وٕاهتمام بالشكاوى.4
  29.4  38.9  31.7  0  يتم التعامل مع الشكاوى المقدمة على الموقع اإللكتروني للوزارة..5

          المعيار السادس: شركاء الوزارة (البنك، الدينامومتر)

  3.2  15.1  81.7  0  فترة اإلنتظار لدى البنك مناسبة..1
  4  11.9  82.5  1.6  تعامل معك موظف البنك بإحترام..2
  9.5  13.5  75.4  1.6  الرسوم المدفوعة في الدينامومتر مناسبة..3
  7.1  14.3  77  1.6  يلتزم موظفو الدينامومتر بالفحوصات الفنية المطلوبة..4
  7.9  20.6  69.8  1.6  يعطيك موظفو الدينامومتر شروط السالمة العامة..5
  6.3  20.6  71.4  1.6  يلتزم موظفو الدينامومتر بالموضوعية..6

  ت) درجا3أقصى درجة للفقرة (*
) 2.57(أن استجابات المراجعين كانت عالية )، الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمةيتضح من القيمة الكلية للمحور األول (

، الفقرة الثالثة)، وكانت متوسطة في 4،2،1حيث تراوحت في الفقرات بين متوسطة وعالية، فقد كانت عالية فى الفقرات (
وسائل النقل المختلفة لمكان تقديم الخدمة، ، وتتوفر مكان تقديم الخدمةويتضح من االستجابات العالية بأنه يسهل الوصول إلى 

اللوحات اإلرشادية على الطرق المتوسطة فيتضح منها أن  ةأما الدرجوتتوفر مواقف للسيارات خارج وداخل موقع تقديم الخدمة، 
  قديم الخدمة.غير لإلستدالل على مكان ت
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)، تراوحت في 2.42(متوسطة أن استجابات المراجعين كانت )، مكان تقديم الخدمةيتضح من القيمة الكلية للمحور الثاني (
)، ويتضح من 3،6،8وكانت متوسطة على فقرة ( )1،2،4،5،7،9فقد كانت عالية في الفقرات (، الفقرات بين متوسطة وعالية

المظهر العام لمكان تقديم الخدمة يتالئم مع و  ،فر لوحات إرشادية كافية لتسهيل الوصول إلى الخدمةتتو  هبأن االستجابات العالية
مكان يتضح منها أن  أما الدرجات المتوسطة. استراحة مناسبة طبيعة الخدمات المقدمة ومع أعداد المراجعين، وتتوفر قاعات
  .ومقاعد إنتظار مناسبة. وال تتوفر دورات مياة صحية نظيفة، وال تقديم الخدمة غير مهيأ إلستقبال ذوي اإلحتياجات الخاصة،

)، حيث 2.46( متوسطةأن استجابات المراجعين كانت )، تصنيف وتوصيف الخدماتيتضح من القيمة الكلية للمحور الثالث (
يتضح من اقي الفقرات، وكانت عالية في ب)، 1،2،4فقد كانت متوسطة في الفقرات (، تراوحت في الفقرات بين متوسطة وعالية

اجراءات تقديم الخدمة واضحة، الرسوم المستوفاه مقابل الخدمة مناسبة، وهناك تعاون وتنسيق بين بأن  االستجابات العالية
الموظفين، وتنجز المعاملة في مكان واحد، وأوقات الحصول على الخدمة مناسبة، ويسمح بإنة شخص آخر بإنجاز المعاملة، 

بالتعليمات عدم توفر كتيبات تبين خطوات تقديم الخدمة، وعدم توفر لوحات إرشادية يتضح منها  توسطةأما الدرجات الم
  ، وعدم توفر نماذج كافية للحصول على الخدمة.الالزمة للحصول على الخدمة

) في القيمة 2.80(أن استجابات المراجعين كانت عالية )، الموظفين/ مقدمي الخدمةيتضح من القيمة الكلية للمحور الرابع (
يتعامل الموظفين بلباقة وبدون تمييز، ويلتزم ، أن عدد الموظفين مناسب الكلية وفي باقي فقرات المحور، ويتضح من ذلك

الالزمة لتقديم الخدمات، ويخصص الموظف الوقت الكافي إلتمام المعاملة، والمظهر العام للموظف  باإلجراءاتالموظفين 
  مقبول.
  لخامس ( اإلقتراحات والشكاوى)من المحور ايتضح 

، بعدم الموافقة) %6.3(وأجاب  بالموافقة،) %84.1( أجاب) توفر صندوق للشكاوى يمكن اإلستدالل عليها، 1في الفقرة ( 
  مديرية سلفيت يمكن اإلستدالل عليه.يتضح من الفقرة أنه يتوفر صندوق شكاوى في 

  .بعدم الموافقة) %31.7(وأجاب  بالموافقة،) %40.5( أجاب ) توفر نماذج واضحة لتقديم الشكوى،2في الفقرة (
   .بعدم الموافقة) %27(وأجاب  بالموافقة،) %46.8( أجاب) طرق تقديم الشكوى واضحة، 3في الفقرة (
بعدم ) %29.4(وأجاب  بالموافقة،) %34.9( أجاب) يوجد تواصل مع المراجعين واهتمام بالشكوى بعد تقديمها، 4في الفقرة (

  .موافقةال
) %29.4(وأجاب  بالموافقة،) %31.7( أجاب) يتم التعامل مع الشكاوى المقدمة على الموقع اإللكتروني للوزارة، 5في الفقرة (
  .بعدم الموافقة

عن الشكاوى من حيث وجود نماذج واضحة لتقديم الشكوى، وطرق تقديم الشكوى،  رضىبشكل عام تظهر النتائج  بعدم ال
  اجعين واإلهتمام بالشكوى، والتعامل مع الشكاوى المقدمة.والتواصل مع المر 

  
  من المحور السادس ( البنك والدينامومتر)يتضح 

ويدل ذلك أن  بعدم الموافقة،) %3.2(وأجاب  بالموافقة،) %81.7( أجاب) فترة اإلنتظار لدى البنك مناسبة، 1في الفقرة (
  المراجعين راضون عن فترة اإلنتظار لدى البنك.

 )%1.6(وأجاب  بعدم الموافقة،) %4(وأجاب  بالموافقة،) %82.5( أجاب، إحترامتعامل معك موظف البنك ب) 2الفقرة (في 
  .موظفي البنكأن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم، ويدل ذلك أن المراجعين راضون عن تعامل 
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 بعدم الموافقة،) %9.5(وأجاب  الموافقة،ب) %75.4( أجابالرسوم المدفوعة في الدينامومتر مناسبة،  )3في الفقرة (
  هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم، ويدل ذلك أن المراجعين راضون عن قيمة الرسوم المدفوعة في الدينمومتر. أن )%1.6(و

 وافقة،بعدم الم) %7.1(وأجاب  بالموافقة،) %77( أجاب، مومتر بالفحوصات الفنية المطلوبةيلتزم موظفو الدينا) 4في الفقرة (
  في الدينمومتر.  الفحوصات الفنيةهذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم، ويدل ذلك أن المراجعين راضون عن  أن )%1.6(و

 بعدم الموافقة،) %7.9(وأجاب  بالموافقة،) %69.8( أجاب، يعطيك موظفو الدينامومتر شروط السالمة العامة) 5في الفقرة (
شروط السالمة ب يمدوا المراجعين الدينامومترموظفو لى حالتهم، ويدل ذلك على أن هذه الفقرة ال تنطبق ع أن )%1.6(و

  .العامة
 )%1.6(و بعدم الموافقة،) %6.3(وأجاب  بالموافقة،) %71.4( أجاب، امومتر بالموضوعيةيلتزم موظفو الدين) 6في الفقرة (

  ضوعية.امومتر بالمو موظفو الدينأن هذه الفقرة ال تنطبق حالتهم، ويدل ذلك 
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  مديرية رام اهللاثامنًا: 
  / المراجعونخصائص عينة الدراسة

العشوائية الطبقية، العينة ، وتم اختيار العينة بطريقة ) مراجعاً 324(عددها تم توزيع االستبانة على عينة الدراسة والتي يبلغ 
  سيتم عرض البيانات الشخصية لعينة الدراسة كاآلتي:

  النسبة المئوية (%)  العدد  الفئة  يرالمتغ
  

  العمر
 38.0 123  عام فأقل 30

 40.1 130  عام 40 -عام  31

 16.7 54  عام 50-عام  41

 5.2 17  عام فما فوق 51

 100.0 324  المجموع

 75.9 246  ذكر  الجنس

 24.1 78  أنثى

 100.0 324  المجموع

  
  

  المستوى التعليمي

 3.4 11  أساسي

 29.6 96  ثانوي

 19.8 64  دبلوم

 47.2 153  بكالوريوس فأعلى

 100.0 324  المجموع

  
  الحالة االجتماعية

 29.3 95  أعزب

 70.7 229  متزوج

 100.0 324  المجموع

  
الوقت المستغرق إلنهاء المعاملة في المديرية 

                           من البنك  استالمهاوقبل 

 29.9 97  من ربع ساعة أقل

 30.6 99  ) دقيقة30_  15( 

 25.9 84  ) دقيقة 50_  31( 

 11.7 38  أكثر من ساعة

 1.9 6  أكثر من يوم

 100.0 324  المجموع

  الخدمات المتلقاه
  رام اهللا : الخدمات المقدمة في مديرية17شكل 
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خدمة وهي ) 140كان ( الخدمات المتلقاهلدراسة للمراجعين حسب من عينة ا العدد األكبرأن  االستبانة تبين من نتائج تحليل
   المركبة بنفس القيمة. فحص المركبة وتلفوهي  ة واحدة خدمكان  عددوأقل على/ تجديد رخصة قيادة،  الحصول
  مديرية رام اهللامراجعي بالمتعلقة  النتائج

   اور الرئيسية للدراسة:فيما يلي عرض وتحليل ومناقشة لنتائج إجابات المراجعين حول المح
المتوسط   الفقرات  م

  *الحسابي
االنحراف 
  المعياري

درجة 
  االستجابة

  المعيار األول: الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمة.
  عالية 834. 2.38  يسهل الوصول لمكان تقديم الخدمة..1
  عالية 757. 2.36  تتوفر وسائل نقل مختلفة لمكان تقديم الخدمة..2
  متوسطة 843. 1.70  ستدالل على مكان تقديم الخدمة من خالل اللوحات اإلرشادية على الطرق.يسهل اإل.3
  متوسطة 841. 2.18  تتوفر مواقف للسيارات داخل وخارج موقع تقديم الخدمة..4
  متوسطة 563. 2.15  القيمة الكلية 

  المعيار الثاني: مكان تقديم الخدمة
  متوسطة 881. 2.03  لى الخدمة.توفر لوحات إرشادية لتسهل الوصول إ.1
  متوسطة 809. 2.29  يتالئم المظهر العام لمكان تقديم الخدمة مع طبيعة الخدمات المقدمة..2
  ضعيفة 705. 1.47  المكان مهيأ الستقبال ذوي االحتياجات الخاصة ..3
  عالية 759. 2.44  يتالءم مكان تقديم الخدمة مع أعداد المراجعين..4
  عالية 517. 2.75  احة نظيفة ومناسبة.تتوفر قاعات استر .5
  عالية 521. 2.77  تتوفر مقاعد إنتظار كافية..6
  عالية 708. 2.56  تتوفر تهوية كافية في مكان تقديم الخدمة..7
  متوسطة 755. 1.93  تتوفر دورات مياه صحية نظيفة..8
  متوسطة 796. 2.19  يتم تنظيم الدور واإللتزام به أثناء االنتظار للحصول على الخدمة..9
  متوسطة 425. 2.27  القيمة الكلية 

  المعيار الثالث: تصنيف وتوصيف الخدمات
  ضعيفة 748. 1.49  .تتوفر كتيبات تبين خطوات تقديم الخدمة.1
  متوسطة 887. 1.93  تتوفر لوحات إرشادية بالتعليمات الالزمة للحصول على الخدمة..2
  متوسطة 818. 2.20  إجراءات الحصول على الخدمة واضحة..3
  متوسطة 831. 1.75  تتوفر نماذج الحصول على الخدمة..4
  متوسطة 828. 2.06  الرسوم المستوفاه مقابل الحصول على الخدمة مناسبة..5
  عالية 648. 2.63  هناك تعاون وتنسيق بين الموظفين في تقديم الخدمة..6
  عالية  777. 2.50  تنجز المعاملة في مكان واحد. .7
  عالية 722. 2.54  ملة إلى زيارة عدة جهات في المديرية.تحتاج المعا.8
  عالية 774. 2.35  الوقت المستغرق إلتمام المعاملة داخل المديرية مناسب..9

  متوسطة 844. 2.23  )2إلى الساعة  - 8أوقات الحصول على الخدمة مناسبة.(من الساعة .10



 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                           58          الشؤون الحكومية                                                      
  

  عالية 792. 2.38  يسمح انجاز المعاملة بإنابة شخص آخر (مستند قانوني)..11
  متوسطة 404. 2.18  القيمة الكلية 

  المعيار الرابع: الموظفين (مقدمي الخدمة)
  عالية 739. 2.54  يتوفر عدد كاٍف من الموظفين..1
  عالية 583. 2.69  يتبع الموظفون اإلجراءات الالزمة لتقديم الخدمات..2
  عالية 511. 2.79  يتالءم المظهر العام للموظفين مع طبيعة الخدمة..3
  عالية 576. 2.69  يتواجد الموظفون في مكاتبهم خالل ساعات الدوام..4
  عالية 563. 2.73  يخصص الموظفون وقت مناسب إلتمام معاملتك..5
  عالية 728. 2.50  يتعامل الموظفون بمساواة وبدون تمييز مع المراجعين..6
  عالية 533. 2.79  يتعامل الموظفون معك بلباقة وٕاحترام..7
  عالية 432. 2.67  يمة الكليةالق 
  متوسطة 356. 2.32  القيمة الكلية للمحاور 

  المعيار الخامس: اإلقتراحات والشكاوى: في حال تم التقدم بشكوى أجب عن االسئلة التالية 
  (%)غير موافق (%)محايد  (%)موافق  (%) ال ينطبق  المجال 

  0  0.3  0.9  98.8  اإلستدالل عليه.يتوفر في الموقع صندوق للشكاوى واإلقتراحات يمكن .1
  0.6  0.3  0.6  98.5  تتوفر نماذج مطبوعة بشكل واضح لتقديم الشكوى..2
  0.3  0.6  0.3  98.8  طرق تقديم الشكوى واضحة وسهلة..3
  0.6  0.6  0.3  98.5  يوجد تواصل مع المراجعين وٕاهتمام بالشكاوى بعد تقديم الشكوى..4
  0  0.9  0.3  98.8  ى الموقع اإللكتروني للوزارة.يتم التعامل مع الشكاوى المقدمة عل.5

  المعيار السادس: شركاء الوزارة (البنك، الدينامومتر)
  12.3  12.7  70.7  4.3  فترة اإلنتظار لدى البنك مناسبة..1
  1.2  8.6  85.8  4.3  تعامل معك موظف البنك بإحترام..2
  9.6  25  59  6.5  الرسوم المدفوعة في الدينامومتر مناسبة..3
  3.4  17.3  72.2  7.1  لتزم موظفو الدينامومتر بالفحوصات الفنية المطلوبة.ي.4
  8  18.2  66.4  7.4  يعطيك موظفو الدينامومتر شروط السالمة العامة..5
  3.4  16.7  73.1  6.8  يلتزم موظفو الدينامومتر بالموضوعية..6

  ت) درجا3أقصى درجة للفقرة (*
 متوسطةأن استجابات المراجعين كانت )، قع الجغرافي لمكان تقديم الخدمةالمو يتضح من القيمة الكلية للمحور األول (

الفقرة الثالثة )، وكانت متوسطة في 2،1) حيث تراوحت في الفقرات بين متوسطة وعالية، فقد كانت عالية فى الفقرات (2.15(
وسائل النقل المختلفة لمكان تقديم وتتوفر  ،مكان تقديم الخدمة، ويتضح من االستجابات العالية بأنه يسهل الوصول إلى والرابعة

وال  اللوحات اإلرشادية على الطرق غير لإلستدالل على مكان تقديم الخدمة،المتوسطة فيتضح منها أن  ةأما الدرجالخدمة، 
  تتوفر مواقف مناسبة للسيارات خارج وداخل موقع تقديم الخدمة.

حيث تراوحت  )2.27(متوسطة أن استجابات المراجعين كانت )، م الخدمةمكان تقدييتضح من القيمة الكلية للمحور الثاني (
مكان تقديم الخدمة غير مهيأ أن  ة الثالثة يتضح منهافى الفقر  ضعيفةفقد كانت  متوسطة وعالية،ضعيفة و في الفقرات بين 
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ت إرشادية كافية لتسهيل عدم تتوفر لوحا منها ويتضح) 1،2،8،9(وكانت متوسطة في  إلستقبال ذوي اإلحتياجات الخاصة،
الوصول إلى الخدمة، وال يتالئم المظهر العام لمكان تقديم الخدمة مع طبيعة الخدمات المقدمة، وال تتوفر دورات مياة صحية 
ع نظيفة، وال يتم تنظيم الدور أو اإللتزام به. أما الدرجات العالية في باقي الفقرات فيتضح منها أن مكان تقديم الخدمة يتالئم م

  المراجعين، وتتوفر قاعات ومقاعد استراحة وتهوية مناسبة.
)، حيث 2.18( متوسطةأن استجابات المراجعين كانت )، تصنيف وتوصيف الخدماتيتضح من القيمة الكلية للمحور الثالث (

)، 2،3،4،5،10متوسطة في الفقرات (كانت ضعيفة في الفقرة األولى، و متوسطة وعالية، ضعيفة و تراوحت في الفقرات بين 
هناك تعاون وتنسيق بين الموظفين، وتنجز المعاملة في بأن  يتضح من االستجابات العاليةوكانت عالية في باقي الفقرات، 

عدم توفر كتيبات تبين يتضح منها  المتوسطةالضعيفة و أما الدرجات  .مكان واحد، ويسمح بإنة شخص آخر بإنجاز المعاملة
اجراءات تقديم الخدمة غير ، و بالتعليمات الالزمة للحصول على الخدمةوفر لوحات إرشادية خطوات تقديم الخدمة، وعدم ت

  .الرسوم المستوفاه مقابل الخدمة غير مناسبةوال تتوفر نماذج للحصول على الخدمة، و واضحة، 
) في القيمة 2.67(عالية أن استجابات المراجعين كانت )، الموظفين/ مقدمي الخدمةيتضح من القيمة الكلية للمحور الرابع (

يتعامل الموظفين بلباقة وبدون تمييز، ويلتزم الموظفين ، أن عدد الموظفين مناسب الكلية وفي فقرات المحور، ويتضح من ذلك
  الالزمة لتقديم الخدمات، ويخصص الموظف الوقت الكافي إلتمام المعاملة، والمظهر العام للموظف مقبول. باإلجراءات

   الخامس ( اإلقتراحات والشكاوى) من المحوريتضح 
أن النسب لفقرات الشكاوى كانت مرتفعة في بند (ال ينطبق) وهذا دليل على أن غالبية المبحوثين لم يتقدموا بشكوى فلذلك لم 

  تتوفر لديهم المعرفة الكافية في آلية عمل الشكاوى.
  من المحور السادس ( البنك والدينامومتر)يتضح 

 )%4.3(وأجاب  بعدم الموافقة،) %12.3(وأجاب  بالموافقة،) %70.7( أجابة اإلنتظار لدى البنك مناسبة، ) فتر 1في الفقرة (
  أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم، ويدل ذلك أن المراجعين راضون عن فترة اإلنتظار لدى البنك.

وأجاب  بعدم الموافقة،) %1.2(جاب وأ بالموافقة،) %85.8( أجاب، إحترامتعامل معك موظف البنك ب) 2في الفقرة (
  .موظفي البنك أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم، ويدل ذلك أن المراجعين راضون عن تعامل  )4.3%(

 )%6.5(و بعدم الموافقة،) %9.6(وأجاب  بالموافقة،) %59( أجابالرسوم المدفوعة في الدينامومتر مناسبة،  )3في الفقرة (
  بق على حالتهم.أن هذه الفقرة ال تنط

بعدم ) %3.4(وأجاب  بالموافقة،) %72.2( أجاب، مومتر بالفحوصات الفنية المطلوبةيلتزم موظفو الدينا) 4في الفقرة (
مومتر يلتزمون بالفحوصات الفنية موظفو الديناويدل ذلك على أن على حالتهم، ) أن هذه الفقرة ال تنطبق %7.1و( الموافقة،

  المطلوبة.
بعدم ) %18.2(وأجاب  بالموافقة،) %66.4( أجاب، يعطيك موظفو الدينامومتر شروط السالمة العامة) 5في الفقرة (

  .شروط السالمة العامةب يلتزمون موظفو الدينامومترويدل على أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم،  أن )%7.4(و الموافقة،
 )%6.8(و بعدم الموافقة،) %3.4(وأجاب  بالموافقة،) %73.1( بأجا، امومتر بالموضوعيةيلتزم موظفو الدين) 6في الفقرة (

  بالموضوعية. يلتزمون تنطبق حالتهم، ويدل ذلك موظفو الدينامومترأن هذه الفقرة ال 
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  مديرية أريحاتاسعًا: 
  نولمراجع/ اخصائص عينة الدراسة

العشوائية الطبقية،  العينة وتم اختيار العينة بطريقةمراجعًا، ) 117(عددها تم توزيع االستبانة على عينة الدراسة والتي يبلغ 
  ت الشخصية لعينة الدراسة كاآلتي:سيتم عرض البيانا

  النسبة المئوية (%)  العدد  الفئة  المتغير
  

  العمر
 13.7 16  عام فأقل 30

 46.2 54  عام 40 -عام  31

 31.6 37  عام 50-عام  41

 8.5 10  عام فما فوق 51

 100.0 117  المجموع

 91.5 107  ذكر  الجنس

 8.5 10  أنثى

 100.0 117  المجموع

  
  

  المستوى التعليمي

 14.5 17  أساسي

 65.0 76  ثانوي

 6.8 8  دبلوم

 13.7 16  بكالوريوس فأعلى

 100.0 117  المجموع

  
  الحالة االجتماعية

 12.0 14  أعزب

 88.0 103  متزوج

 100.0 117  المجموع

  
اء المعاملة في المديرية الوقت المستغرق إلنه

                           من البنك  استالمهاوقبل 

  5.1  6  ) دقيقة30_  15( 

 64.1 75  ) دقيقة 50_  31( 

 28.2 33  أكثر من ساعة

 2.6 3  أكثر من يوم

 100.0 117  المجموع

 
  الخدمات المتلقاه

  أريحا ديرية: الخدمات المقدمة في م18شكل 
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 وهيخدمة ) 45كان ( الخدمات المتلقاهمن عينة الدراسة للمراجعين حسب  العدد األكبرأن  االستبانة تبين من نتائج تحليل
  . وهي الغاء المركبةواحدة  خدمةكان  عددوأقل الحصول على/ تجديد رخصة قيادة، 

  أريحامديرية بمراجعي المتعلقة  النتائج
   ومناقشة لنتائج إجابات المراجعين حول المحاور الرئيسية للدراسة: فيما يلي عرض وتحليل

المتوسط   الفقرات  م
  *الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  االستجابة

  المعيار األول: الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمة.
  عالية 317. 2.95  يسهل الوصول لمكان تقديم الخدمة..1
  عالية 402. 2.90  تقديم الخدمة. تتوفر وسائل نقل مختلفة لمكان.2
  متوسطة 815. 1.46  يسهل اإلستدالل على مكان تقديم الخدمة من خالل اللوحات اإلرشادية على الطرق..3
  عالية 513. 2.85  تتوفر مواقف للسيارات داخل وخارج موقع تقديم الخدمة..4
  عالية 298. 2.54  القيمة الكلية 

  دمةالمعيار الثاني: مكان تقديم الخ
  ضعيفة 729. 1.32  توفر لوحات إرشادية لتسهل الوصول إلى الخدمة..1
  ضعيفة 535. 1.18  يتالئم المظهر العام لمكان تقديم الخدمة مع طبيعة الخدمات المقدمة..2
  ضعيفة 847. 1.48  المكان مهيأ الستقبال ذوي االحتياجات الخاصة ..3
  ضعيفة 607. 1.23  ن.يتالءم مكان تقديم الخدمة مع أعداد المراجعي.4
  ضعيفة 698. 1.30  تتوفر قاعات استراحة نظيفة ومناسبة..5
  ضعيفة 731. 1.33  تتوفر مقاعد إنتظار كافية..6
  ضعيفة 628. 1.25  تتوفر تهوية كافية في مكان تقديم الخدمة..7
  ضعيفة 514. 1.35  تتوفر دورات مياه صحية نظيفة..8
  متوسطة 941. 1.96  ء االنتظار للحصول على الخدمة.يتم تنظيم الدور واإللتزام به أثنا.9
  ضعيفة 442. 1.37  القيمة الكلية 

  المعيار الثالث: تصنيف وتوصيف الخدمات
  ضعيفة 434. 1.19  .تتوفر كتيبات تبين خطوات تقديم الخدمة.1
  ضعيفة 513. 1.17  تتوفر لوحات إرشادية بالتعليمات الالزمة للحصول على الخدمة..2
  متوسطة 916. 1.76  ات الحصول على الخدمة واضحة.إجراء.3
  ضعيفة 726. 1.53  تتوفر نماذج الحصول على الخدمة..4
  متوسطة 982. 2.02  الرسوم المستوفاه مقابل الحصول على الخدمة مناسبة..5
  متوسطة 864. 2.17  هناك تعاون وتنسيق بين الموظفين في تقديم الخدمة..6
  متوسطة 993. 1.88  د. تنجز المعاملة في مكان واح.7
  عالية 857. 2.51  تحتاج المعاملة إلى زيارة عدة جهات في المديرية..8
  متوسطة 976. 2.15  الوقت المستغرق إلتمام المعاملة داخل المديرية مناسب..9

  عالية 836. 2.54  )2إلى الساعة  - 8أوقات الحصول على الخدمة مناسبة.(من الساعة .10
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  عالية 763. 2.38  بإنابة شخص آخر (مستند قانوني).يسمح انجاز المعاملة .11
  متوسطة 381. 1.93  القيمة الكلية 

  المعيار الرابع: الموظفين (مقدمي الخدمة)
  ضعيفة 896. 1.63  يتوفر عدد كاٍف من الموظفين..1
  متوسطة 849. 2.28  يتبع الموظفون اإلجراءات الالزمة لتقديم الخدمات..2
  عالية 618. 2.74  للموظفين مع طبيعة الخدمة.يتالءم المظهر العام .3
  متوسطة 784. 2.32  يتواجد الموظفون في مكاتبهم خالل ساعات الدوام..4
  متوسطة 965. 2.16  يخصص الموظفون وقت مناسب إلتمام معاملتك..5
  متوسطة 893. 1.83  يتعامل الموظفون بمساواة وبدون تمييز مع المراجعين..6
  عالية 589. 2.78  بلباقة وٕاحترام. يتعامل الموظفون معك.7
  متوسطة 533. 2.24  القيمة الكلية 
  متوسطة 320. 2.02  القيمة الكلية للمحاور 

  المعيار الخامس: اإلقتراحات والشكاوى: في حال تم التقدم بشكوى أجب عن االسئلة التالية 
  (%)غير موافق (%)محايد  (%)موافق  (%) ال ينطبق  المجال 

  0.9  0  2.6  96.6  الموقع صندوق للشكاوى واإلقتراحات يمكن اإلستدالل عليه. يتوفر في.1
  1.7  0.9  0  97.4  تتوفر نماذج مطبوعة بشكل واضح لتقديم الشكوى..2
 0.9 0.9 0.9  97.4  طرق تقديم الشكوى واضحة وسهلة..3

  0  2.6  0  97.4  يوجد تواصل مع المراجعين وٕاهتمام بالشكاوى بعد تقديم الشكوى..4
  0.9  1.7  0.9  96.6  يتم التعامل مع الشكاوى المقدمة على الموقع اإللكتروني للوزارة..5

  المعيار السادس: شركاء الوزارة (البنك، الدينامومتر)
  8.5  0.9  88.9  1.7  فترة اإلنتظار لدى البنك مناسبة..1
  0.9  0  97.4  1.7  تعامل معك موظف البنك بإحترام..2
  29.9  0  16.2  53.8  مومتر مناسبة.الرسوم المدفوعة في الدينا.3
  11.1  0.9  35  53  يلتزم موظفو الدينامومتر بالفحوصات الفنية المطلوبة..4
  11.1  2.6  31.6  54.7  يعطيك موظفو الدينامومتر شروط السالمة العامة..5
  12  5.1  29.9  53  يلتزم موظفو الدينامومتر بالموضوعية..6

  

                                                                                                  ت) درجا3أقصى درجة للفقرة (*
) 2.54(أن استجابات المراجعين كانت عالية )، الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمةيتضح من القيمة الكلية للمحور األول (

، الفقرة الثالثة)، وكانت متوسطة في 4،2،1ة فى الفقرات (حيث تراوحت في الفقرات بين متوسطة وعالية، فقد كانت عالي
وسائل النقل المختلفة لمكان تقديم الخدمة، ، وتتوفر مكان تقديم الخدمةويتضح من االستجابات العالية بأنه يسهل الوصول إلى 

اللوحات اإلرشادية على الطرق المتوسطة فيتضح منها أن  ةأما الدرجوتتوفر مواقف للسيارات خارج وداخل موقع تقديم الخدمة، 
                                                                              غير لإلستدالل على مكان تقديم الخدمة.
)، تراوحت في 1.37( ضعيفةأن استجابات المراجعين كانت )، مكان تقديم الخدمةيتضح من القيمة الكلية للمحور الثاني (
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، ويتضح من االستجابات في باقي الفقراتوكانت متوسطة  )9ة (في الفقر  متوسطةفقد كانت ، متوسطةضعيفة و ت بين الفقرا
يتالئم مع طبيعة ال المظهر العام لمكان تقديم الخدمة  أنحيث  الضعيفة والمتوسطة أنه ال يوجد رضى لدى المراجعين

مكان تقديم الخدمة غير مهيأ إلستقبال ذوي ، و عات ومقاعد إنتظار مناسبةتتوفر قاال الخدمات المقدمة ومع أعداد المراجعين، و 
  اإلحتياجات الخاصة، وال تتوفر دورات مياة صحية نظيفة، وال تتوفر لوحات إرشادية كافية لتسهيل الوصول إلى الخدمة.

)، حيث 1.93( متوسطةكانت  أن استجابات المراجعين)، تصنيف وتوصيف الخدماتيتضح من القيمة الكلية للمحور الثالث (
)، 8،10،11في الفقرات ( عاليةو )، 1،2،4في الفقرات ( ضعيفةفقد كانت ، متوسطة وعاليةضعيفة و تراوحت في الفقرات بين 

واحد، ويسمح بإنة  أوقات الحصول على الخدمة مناسبة،بأن  يتضح من االستجابات العاليةفي باقي الفقرات،  متوسطةوكانت 
الرسوم و واضحة، غير اجراءات تقديم الخدمة فيتضح منها أن  المتوسطةالضعيفة و أما الدرجات ز المعاملة. شخص آخر بإنجا

عدم توفر و  واحد، تنجز المعاملة في مكان التعاون وتنسيق بين الموظفين، و  ال يوجدمناسبة، و غير المستوفاه مقابل الخدمة 
، وعدم توفر نماذج بالتعليمات الالزمة للحصول على الخدمةإرشادية  كتيبات تبين خطوات تقديم الخدمة، وعدم توفر لوحات

  كافية للحصول على الخدمة.
حيث ) 2.24( متوسطةأن استجابات المراجعين كانت )، الموظفين/ مقدمي الخدمةيتضح من القيمة الكلية للمحور الرابع (

غير أن عدد الموظفين  ويتضح من ذلك) 1فقرة (فكانت ضعيفة في ال، متوسطة وعاليةضعيفة و تراوحت في الفقرات بين 
، واحترامبلباقة يتعاملون يحافظون على مظهرهم العام و الموظفين ويتضح من ذلك أن  )3،7وكانت عالية في الفقرة ( ،كافي

واجد الموظفون وال يتالالزمة لتقديم الخدمات،  باإلجراءاتيلتزم الموظفين ويتضح من الفقرات المتوسطة في باقي الفقرات أن ال 
  ف الوقت الكافي إلتمام المعاملة.يخصص الموظال و على مكاتبهم خالل ساعات الدوام، 

   من المحور الخامس ( اإلقتراحات والشكاوى)يتضح 
غالبية المبحوثين لم يتقدموا بشكوى فلذلك لم أن النسب لفقرات الشكاوى كانت مرتفعة في بند (ال ينطبق) وهذا دليل على أن 

  .لديهم المعرفة الكافية في آلية عمل الشكاوى تتوفر
  من المحور السادس ( البنك والدينامومتر)يتضح 

 )%1.7(وأجاب  بعدم الموافقة،) %8.5(وأجاب  بالموافقة،) %88.9( أجاب) فترة اإلنتظار لدى البنك مناسبة، 1في الفقرة (
  راضون عن فترة اإلنتظار لدى البنك.أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم، ويدل ذلك أن المراجعين 

وأجاب  بعدم الموافقة،) %0.9(وأجاب  بالموافقة،) %97.4( أجاب، إحترامتعامل معك موظف البنك ب) 2في الفقرة (
  أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم، ويدل ذلك أن المراجعين راضون عن تعامل الموظفين. )1.7%(

 بعدم الموافقة،) %29.9(وأجاب  بالموافقة،) %16.2( أجابي الدينامومتر مناسبة، الرسوم المدفوعة ف )3في الفقرة (
  أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم. )%53.8(و

بعدم ) %5.3(وأجاب  بالموافقة،) %57.4( أجاب، مومتر بالفحوصات الفنية المطلوبةيلتزم موظفو الدينا) 4في الفقرة (
  رة ال تنطبق على حالتهم.أن هذه الفق )%22.4(و الموافقة،

 بعدم الموافقة،) %11.1(وأجاب  بالموافقة،) %35( أجاب، يعطيك موظفو الدينامومتر شروط السالمة العامة) 5في الفقرة (
   أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم. )%54.7(و

أن  )%53(و بعدم الموافقة،) %12(اب وأج بالموافقة،) %29.9( أجاب، امومتر بالموضوعيةيلتزم موظفو الدين) 6في الفقرة (
  هذه الفقرة ال تنطبق حالتهم.
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  مديرية القدس/ أبو ديسعاشرًا: 
  / المراجعونخصائص عينة الدراسة

العشوائية الطبقية، سيتم  العينة وتم اختيار العينة بطريقة) مراجعًا، 90( عددهاتم توزيع االستبانة على عينة الدراسة والتي يبلغ 
  ت الشخصية لعينة الدراسة كاآلتي:عرض البيانا

  

  النسبة المئوية (%)  العدد  الفئة  المتغير
  

  العمر
 44.4 40  عام فأقل 30

 37.8 34  عام 40 -عام  31

 7.8 7  عام 50-عام  41

 10.0 9  عام فما فوق 51

 100.0 90  المجموع

 77.8 70  ذكر  الجنس

 22.2 20  أنثى

 100.0 90  المجموع

  
  

  تعليميالمستوى ال

 15.6 14  أساسي

 17.8 16  ثانوي

 24.4 22  دبلوم

 42.2 38  بكالوريوس فأعلى

 100.0 90  المجموع

  
  الحالة االجتماعية

 41.1 37  أعزب

 58.9 53  متزوج

 100.0 90  المجموع

  
الوقت المستغرق إلنهاء المعاملة في المديرية 

                           من البنك  استالمهاوقبل 

 33.3 30  أقل من ربع ساعة

 40.0 36  ) دقيقة30_  15( 

 18.9 17  ) دقيقة 50_  31( 

 4.4 4  أكثر من ساعة

 3.3 3  أكثر من يوم

 100.0 90  المجموع

  الخدمات المتلقاه
  أبو ديس : الخدمات المقدمة في مديرية19شكل 
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 وهي خدمة) 25كان ( الخدمات المتلقاهمن عينة الدراسة للمراجعين حسب  العدد األكبرأن  االستبانة تبين من نتائج تحليل
قيد على السائق، تعديل خطأ على بيانات الغاء واضافة/  ،تلف رخصةواحدة وهي  خدمة كان عددوأقل ، تجديد ترخيص مركبة
 . المركبة بنفس القيمة

  :سأبو دي /ديرية القدسممراجعي المتعلقة ب النتائج
   فيما يلي عرض وتحليل ومناقشة لنتائج إجابات المراجعين حول المحاور الرئيسية للدراسة:

المتوسط   الفقرات  م
  *الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  االستجابة

  المعيار األول: الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمة.
  عالية 525. 2.83  يسهل الوصول لمكان تقديم الخدمة..1
  عالية 745. 2.61  وسائل نقل مختلفة لمكان تقديم الخدمة.تتوفر .2
  متوسطة 909. 2.27  يسهل اإلستدالل على مكان تقديم الخدمة من خالل اللوحات اإلرشادية على الطرق..3
  متوسطة 959. 2.04  تتوفر مواقف للسيارات داخل وخارج موقع تقديم الخدمة..4
  عالية 586. 2.43  القيمة الكلية 

  الثاني: مكان تقديم الخدمة المعيار
  عالية 781. 2.56  توفر لوحات إرشادية لتسهل الوصول إلى الخدمة..1
  عالية 632. 2.73  يتالئم المظهر العام لمكان تقديم الخدمة مع طبيعة الخدمات المقدمة..2
  متوسطة 916. 2.06  المكان مهيأ الستقبال ذوي االحتياجات الخاصة ..3
  عالية 753. 2.52  الخدمة مع أعداد المراجعين.يتالءم مكان تقديم .4
  عالية 684. 2.60  تتوفر قاعات استراحة نظيفة ومناسبة..5
  عالية 753. 2.51  تتوفر مقاعد إنتظار كافية..6
  عالية 767. 2.46  تتوفر تهوية كافية في مكان تقديم الخدمة..7
  متوسطة 820. 2.19  تتوفر دورات مياه صحية نظيفة..8
  عالية 608. 2.70  م الدور واإللتزام به أثناء االنتظار للحصول على الخدمة.يتم تنظي.9
  عالية 518. 2.48  القيمة الكلية 

  المعيار الثالث: تصنيف وتوصيف الخدمات
  متوسطة  905. 1.89  .تتوفر كتيبات تبين خطوات تقديم الخدمة.1
  عالية 823. 2.44  ة.تتوفر لوحات إرشادية بالتعليمات الالزمة للحصول على الخدم.2
  عالية 726. 2.63  إجراءات الحصول على الخدمة واضحة..3
  متوسطة 846. 2.32  تتوفر نماذج الحصول على الخدمة..4
  عالية 782. 2.47  الرسوم المستوفاه مقابل الحصول على الخدمة مناسبة..5
  عالية 681. 2.69  هناك تعاون وتنسيق بين الموظفين في تقديم الخدمة..6
  متوسطة 931. 2.26  نجز المعاملة في مكان واحد. ت.7
  متوسطة 950. 2.13  تحتاج المعاملة إلى زيارة عدة جهات في المديرية..8
  عالية 636. 2.72  الوقت المستغرق إلتمام المعاملة داخل المديرية مناسب..9
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  ةعالي 538. 2.81  )2إلى الساعة  - 8أوقات الحصول على الخدمة مناسبة.(من الساعة .10
  متوسطة 884. 2.27  يسمح انجاز المعاملة بإنابة شخص آخر (مستند قانوني)..11
  عالية 444. 2.42  القيمة الكلية 

  المعيار الرابع: الموظفين (مقدمي الخدمة)
  عالية 439. 2.86  يتوفر عدد كاٍف من الموظفين..1
  عالية 472. 2.81  يتبع الموظفون اإلجراءات الالزمة لتقديم الخدمات..2
  عالية 381. 2.89  يتالءم المظهر العام للموظفين مع طبيعة الخدمة..3
  عالية 804. 2.40  يتواجد الموظفون في مكاتبهم خالل ساعات الدوام..4
  عالية 668. 2.68  يخصص الموظفون وقت مناسب إلتمام معاملتك..5
  عالية 797. 2.51  يتعامل الموظفون بمساواة وبدون تمييز مع المراجعين..6
  عالية 703. 2.67  يتعامل الموظفون معك بلباقة وٕاحترام..7
  عالية 422. 2.68  القيمة الكلية 
  عالية 368. 2.50  القيمة الكلية للمحاور 

  المعيار الخامس: اإلقتراحات والشكاوى: في حال تم التقدم بشكوى أجب عن االسئلة التالية 
  (%)وافقغير م (%)محايد  (%)موافق  (%) ال ينطبق  المجال 

  32.2  23.3  44.4  0  يتوفر في الموقع صندوق للشكاوى واإلقتراحات يمكن اإلستدالل عليه..1
  1.7  0.9  0  97.4  تتوفر نماذج مطبوعة بشكل واضح لتقديم الشكوى..2
  34.4  31.1  34.4  0  طرق تقديم الشكوى واضحة وسهلة..3
  35.6  36.7  27.8  0  كوى.يوجد تواصل مع المراجعين وٕاهتمام بالشكاوى بعد تقديم الش.4
  28.9  38.9  32.2  0  يتم التعامل مع الشكاوى المقدمة على الموقع اإللكتروني للوزارة..5

          المعيار السادس: شركاء الوزارة (البنك، الدينامومتر)

  4.4  7.8  87.8  0  فترة اإلنتظار لدى البنك مناسبة..1
  4.4  8.9  86.7  0  تعامل معك موظف البنك بإحترام..2
  8.9  13.3  62.2  15.6  الرسوم المدفوعة في الدينامومتر مناسبة..3
  1.1  8.9  74.4  15.6  يلتزم موظفو الدينامومتر بالفحوصات الفنية المطلوبة..4
  1.1  10  73.3  15.6  يعطيك موظفو الدينامومتر شروط السالمة العامة..5
  10  8.9  65.6  15.6  يلتزم موظفو الدينامومتر بالموضوعية..6

  ت) درجا3درجة للفقرة (أقصى *
) 2.43(أن استجابات المراجعين كانت عالية )، الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمةيتضح من القيمة الكلية للمحور األول (

، الفقرة الثالثة)، وكانت متوسطة في 4،2،1حيث تراوحت في الفقرات بين متوسطة وعالية، فقد كانت عالية فى الفقرات (
وسائل النقل المختلفة لمكان تقديم الخدمة، ، وتتوفر مكان تقديم الخدمةتجابات العالية بأنه يسهل الوصول إلى ويتضح من االس

وال تتوفر  لإلستدالل على مكان تقديم الخدمة،اللوحات اإلرشادية على الطرق غير المتوسطة فيتضح منها أن  ةأما الدرج
  مواقف للسيارات خارج وداخل موقع تقديم الخدمة.
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)، تراوحت في 2.48( عاليةأن استجابات المراجعين كانت )، مكان تقديم الخدمةيتضح من القيمة الكلية للمحور الثاني (
ويتضح من االستجابات عالية في باقي الفقرات، وكانت ) 3،8(ة في الفقر  متوسطة فقد كانت ، الفقرات بين متوسطة وعالية

لخدمة يتالئم مع طبيعة الخدمات المقدمة ومع أعداد المراجعين، وتتوفر قاعات ومقاعد المظهر العام لمكان تقديم ا بأن العالية
مكان تقديم يتضح منها أن  أما الدرجات المتوسطة. ، وتتوفر لوحات إرشادية كافية لتسهيل الوصول إلى الخدمةإنتظار مناسبة

  مياة صحية نظيفة.ال تتوفر دورات الخدمة غير مهيأ إلستقبال ذوي اإلحتياجات الخاصة، و 
)، حيث 2.42( عاليةأن استجابات المراجعين كانت )، تصنيف وتوصيف الخدماتيتضح من القيمة الكلية للمحور الثالث (
وكانت عالية في باقي الفقرات، )، 1،4،7،8،11فقد كانت متوسطة في الفقرات (، تراوحت في الفقرات بين متوسطة وعالية

اجراءات تقديم الخدمة واضحة، الرسوم المستوفاه مقابل الخدمة مناسبة، وهناك تعاون بأن  يتضح من االستجابات العالية
عدم توفر كتيبات تبين يتضح منها  أما الدرجات المتوسطة، أوقات الحصول على الخدمة مناسبةوتنسيق بين الموظفين، و 

ر نماذج كافية للحصول ، وعدم توفل على الخدمةبالتعليمات الالزمة للحصو خطوات تقديم الخدمة، وعدم توفر لوحات إرشادية 
  وال يسمح بإنة شخص آخر بإنجاز المعاملة. ،وال تنجز المعاملة في مكان واحدعلى الخدمة، 

) في القيمة 2.68(أن استجابات المراجعين كانت عالية )، الموظفين/ مقدمي الخدمةيتضح من القيمة الكلية للمحور الرابع (
يتعامل الموظفين بلباقة وبدون تمييز، ويلتزم ، أن عدد الموظفين مناسب رات المحور، ويتضح من ذلكالكلية وفي باقي فق

الالزمة لتقديم الخدمات، ويخصص الموظف الوقت الكافي إلتمام المعاملة، والمظهر العام للموظف  باإلجراءاتالموظفين 
  مقبول.
  من المحور الخامس ( اإلقتراحات والشكاوى)يتضح 

  .بعدم الموافقة) %32.2(وأجاب  بالموافقة،) %44.4( أجاب) توفر صندوق للشكاوى يمكن اإلستدالل عليها، 1لفقرة (في ا 
أن هذه الفقرة ال تنطبق  )%97.4(وأجاب  بعدم الموافقة،) %1.7(أجاب ) توفر نماذج واضحة لتقديم الشكوى، 2في الفقرة (

  على حالتهم.
  .بعدم الموافقة) %34.4(وأجاب  بالموافقة،) %34.4( أجابواضحة،  ) طرق تقديم الشكوى3في الفقرة (
بعدم ) %35.6(وأجاب  بالموافقة،) %27.8( أجاب) يوجد تواصل مع المراجعين واهتمام بالشكوى بعد تقديمها، 4في الفقرة (

  الموافقة.
) %28.9(وأجاب  بالموافقة،) %32.2( أجاب ) يتم التعامل مع الشكاوى المقدمة على الموقع اإللكتروني للوزارة،5في الفقرة (

  بعدم الموافقة.
، ووجود نماذج واضحة لتقديم الشكوى، للشكاوى عن الشكاوى من حيث وجود صندوق رضىبشكل عام تظهر النتائج  بعدم 

  وطرق تقديم الشكوى، والتواصل مع المراجعين واإلهتمام بالشكوى، والتعامل مع الشكاوى المقدمة.
  محور السادس ( البنك والدينامومتر)من اليتضح 

، ويدل ذلك أن بعدم الموافقة) %4.4(وأجاب  بالموافقة،) %87.8( أجاب) فترة اإلنتظار لدى البنك مناسبة، 1في الفقرة (
  المراجعين راضون عن فترة اإلنتظار لدى البنك.

ويدل ذلك أن  بعدم الموافقة،) %4.4(وأجاب  بالموافقة،) %86.7( أجاب، إحترامتعامل معك موظف البنك ب) 2في الفقرة (
  .موظفي البنكالمراجعين راضون عن تعامل 
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 بعدم الموافقة،) %8.9(وأجاب  بالموافقة،) %62.2( أجابالرسوم المدفوعة في الدينامومتر مناسبة،  )3في الفقرة (
  أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم. )%15.6(و

بعدم ) %1.1(وأجاب  بالموافقة،) %74.4( أجاب، مومتر بالفحوصات الفنية المطلوبةينايلتزم موظفو الد) 4في الفقرة (
هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم، ويدل ذلك على أن المراجعين راضون عن الفحوصات الفنية في  أن )%15.6(و الموافقة،

  الدينامومتر.
 بعدم الموافقة،) %1.1(وأجاب  بالموافقة،) %73.3( أجاب، يعطيك موظفو الدينامومتر شروط السالمة العامة) 5في الفقرة (

شروط السالمة يمدون المراجعين بموظفو الدينامومتر هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم، ويدل ذلك على أن  أن )%15.6(و
  .العامة

 )%15.6(و بعدم الموافقة،) %10(وأجاب  بالموافقة،) %65.6( أجاب، امومتر بالموضوعيةيلتزم موظفو الدين) 6في الفقرة (
  امومتر بالموضوعية.موظفو الدينأن هذه الفقرة ال تنطبق حالتهم، ويدل ذلك 
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  مديرية بيت لحمعشر:  ىحدأ
  / المراجعونخصائص عينة الدراسة

بالطريقة العشوائية الطبقية، سيتم  وتم اختيار العينة، ) مراجعاً 251( عددهاتم توزيع االستبانة على عينة الدراسة والتي يبلغ 
  ت الشخصية لعينة الدراسة كاآلتي:عرض البيانا

  النسبة المئوية (%)  العدد  الفئة  المتغير
  

  العمر
 29.5 74  عام فأقل 30

 48.2 121  عام 40 -عام  31

 18.3 46  عام 50-عام  41

 4.0 10  عام فما فوق 51

 100.0 251  المجموع

 64.5 162  ذكر  الجنس

 35.5 89  أنثى

 100.0 251  المجموع

  
  

  المستوى التعليمي

 14.3 36  أساسي

 42.2 106  ثانوي

 21.5 54  دبلوم

 21.9 55  بكالوريوس فأعلى

 100.0 251  المجموع

  
  الحالة االجتماعية

 22.7 57  أعزب

 77.3 194  متزوج

 100.0 251  المجموع

  
مديرية الوقت المستغرق إلنهاء المعاملة في ال

                           من البنك  استالمهاوقبل 

 7.6 19  أقل من ربع ساعة

 51.4 129  ) دقيقة30_  15( 

 30.3 76  ) دقيقة 50_  31( 

 8.0 20  أكثر من ساعة

 2.8 7  أكثر من يوم

 100.0 251  المجموع
  ج

  الخدمات المتلقاه
  بيت لحم المقدمة في مديرية: الخدمات  20 شكل

 



 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                           70          الشؤون الحكومية                                                      
  

خدمة وهي ) 53كان ( الخدمات المتلقاهمن عينة الدراسة للمراجعين حسب  العدد األكبرأن  االستبانة تبين من نتائج تحليل
  .قيد على السائقاضافة/ الغاء  هيو  خدمة واحدةكان  عددوأقل ، الحصول على/ تجديد رخصة قيادة

  ة بيت لحممديريمراجعي بالمتعلقة  النتائج
   فيما يلي عرض وتحليل ومناقشة لنتائج إجابات المراجعين حول المحاور الرئيسية للدراسة:

المتوسط   الفقرات  م
  *الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  االستجابة

  المعيار األول: الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمة.
  متوسطة 747. 1.88  يسهل الوصول لمكان تقديم الخدمة..1
  متوسطة 678. 2.00  تتوفر وسائل نقل مختلفة لمكان تقديم الخدمة..2
  متوسطة 755. 1.95  يسهل اإلستدالل على مكان تقديم الخدمة من خالل اللوحات اإلرشادية على الطرق..3
  متوسطة 650. 2.12  تتوفر مواقف للسيارات داخل وخارج موقع تقديم الخدمة..4
  ةمتوسط 544. 1.98  القيمة الكلية 

  المعيار الثاني: مكان تقديم الخدمة
  متوسطة 670. 2.11  توفر لوحات إرشادية لتسهل الوصول إلى الخدمة..1
  متوسطة 663. 2.03  يتالئم المظهر العام لمكان تقديم الخدمة مع طبيعة الخدمات المقدمة..2
  متوسطة 704. 2.07  المكان مهيأ الستقبال ذوي االحتياجات الخاصة ..3
  متوسطة 653. 2.13  مكان تقديم الخدمة مع أعداد المراجعين. يتالءم.4
  متوسطة 679. 2.27  تتوفر قاعات استراحة نظيفة ومناسبة..5
  متوسطة 710. 2.24  تتوفر مقاعد إنتظار كافية..6
  متوسطة 686. 2.31  تتوفر تهوية كافية في مكان تقديم الخدمة..7
  توسطةم 721. 2.11  تتوفر دورات مياه صحية نظيفة..8
  متوسطة 680. 2.22  يتم تنظيم الدور واإللتزام به أثناء االنتظار للحصول على الخدمة..9
  متوسطة 469. 2.16  القيمة الكلية 

  المعيار الثالث: تصنيف وتوصيف الخدمات
  متوسطة 632. 2.10  .تتوفر كتيبات تبين خطوات تقديم الخدمة.1
  متوسطة 625. 2.10  للحصول على الخدمة. تتوفر لوحات إرشادية بالتعليمات الالزمة.2
  متوسطة 635. 2.22  إجراءات الحصول على الخدمة واضحة..3
  متوسطة 670. 2.29  تتوفر نماذج الحصول على الخدمة..4
  متوسطة 691. 2.14  الرسوم المستوفاه مقابل الحصول على الخدمة مناسبة..5
  متوسطة 684. 2.32  هناك تعاون وتنسيق بين الموظفين في تقديم الخدمة..6
  متوسطة 652. 2.31  تنجز المعاملة في مكان واحد. .7
  متوسطة 606. 2.33  تحتاج المعاملة إلى زيارة عدة جهات في المديرية..8
  متوسطة 659. 2.30  الوقت المستغرق إلتمام المعاملة داخل المديرية مناسب..9

  متوسطة 657. 2.29  )2ساعة إلى ال - 8أوقات الحصول على الخدمة مناسبة.(من الساعة .10
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  متوسطة 584. 2.25  يسمح انجاز المعاملة بإنابة شخص آخر (مستند قانوني)..11
  متوسطة 368. 2.24  القيمة الكلية 

  المعيار الرابع: الموظفين (مقدمي الخدمة)
  متوسطة 654. 1.89  يتوفر عدد كاٍف من الموظفين..1
  متوسطة 596. 2.11  الخدمات. يتبع الموظفون اإلجراءات الالزمة لتقديم.2
  متوسطة 558. 2.31  يتالءم المظهر العام للموظفين مع طبيعة الخدمة..3
  متوسطة 626. 2.27  يتواجد الموظفون في مكاتبهم خالل ساعات الدوام..4
  متوسطة 671. 2.32  يخصص الموظفون وقت مناسب إلتمام معاملتك..5
  متوسطة 637. 2.29  المراجعين. يتعامل الموظفون بمساواة وبدون تمييز مع.6
  عالية 584. 2.35  يتعامل الموظفون معك بلباقة وٕاحترام..7
  متوسطة 377. 2.22  القيمة الكلية 
  متوسطة 331. 2.15  القيمة الكلية للمحاور 

  المعيار الخامس: اإلقتراحات والشكاوى: في حال تم التقدم بشكوى أجب عن االسئلة التالية 
  (%)غير موافق (%)محايد  (%)موافق  (%) طبقال ين  المجال 

  10  63.3  26.7  0  يتوفر في الموقع صندوق للشكاوى واإلقتراحات يمكن اإلستدالل عليه..1
  15.1  67.3  17.5  0  تتوفر نماذج مطبوعة بشكل واضح لتقديم الشكوى..2
  19.9  48.2  31.9  0  طرق تقديم الشكوى واضحة وسهلة..3
  14.7  54.2  31.1  0  ن وٕاهتمام بالشكاوى بعد تقديم الشكوى.يوجد تواصل مع المراجعي.4
  10.8  58.6  30.7  0  يتم التعامل مع الشكاوى المقدمة على الموقع اإللكتروني للوزارة..5

          المعيار السادس: شركاء الوزارة (البنك، الدينامومتر)
  25.5  53.4  18.3  2.8  فترة اإلنتظار لدى البنك مناسبة..1
  23.1  54.6  21.9  0.4  موظف البنك بإحترام.تعامل معك .2
  24.7  55.8  16.3  3.2  الرسوم المدفوعة في الدينامومتر مناسبة..3
  17.1  41.4  39.8  1.6  يلتزم موظفو الدينامومتر بالفحوصات الفنية المطلوبة..4
  14.3  46.2  37.1  2.4  يعطيك موظفو الدينامومتر شروط السالمة العامة..5
  17.9  51.8  28.7  1.6  امومتر بالموضوعية.يلتزم موظفو الدين.6

  ت) درجا3أقصى درجة للفقرة (* 
متوسطة أن استجابات المراجعين كانت )، الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمةيتضح من القيمة الكلية للمحور األول (

مكان تقديم الوصول إلى  ة فيصعوب المراجعين يجدون أنها ويتضح من، ة الكلية وفي باقي فقرات المحورفي القيم) 1.98(
لإلستدالل على  كافية اللوحات اإلرشادية على الطرق غيرأن وسائل النقل المختلفة لمكان تقديم الخدمة، تتوفر ال ، و الخدمة

  وال تتوفر مواقف للسيارات خارج وداخل موقع تقديم الخدمة. مكان تقديم الخدمة،
ة الكلية في القيم) 2.16( متوسطةأن استجابات المراجعين كانت )، تقديم الخدمة مكانيتضح من القيمة الكلية للمحور الثاني (

يتالئم مع طبيعة الخدمات المقدمة ومع أعداد ال المظهر العام لمكان تقديم الخدمة  أنيتضح منها  وفي باقي فقرات المحور
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مكان تقديم ، و ية كافية لتسهيل الوصول إلى الخدمةتتوفر لوحات إرشادال تتوفر قاعات ومقاعد إنتظار مناسبة، و ال المراجعين، و 
  الخدمة غير مهيأ إلستقبال ذوي اإلحتياجات الخاصة، وال تتوفر دورات مياة صحية نظيفة.

في  )2.24( متوسطةأن استجابات المراجعين كانت )، تصنيف وتوصيف الخدماتيتضح من القيمة الكلية للمحور الثالث (
واضحة، الرسوم المستوفاه مقابل غير اجراءات تقديم الخدمة أن ها يتضح منيتضح منها  قرات المحورة الكلية وفي باقي فالقيم

مناسبة، عدم توفر  غير بين الموظفين، أوقات الحصول على الخدمةكافي تعاون وتنسيق ال يوجد مناسبة، و غير الخدمة 
، وعدم توفر نماذج ليمات الالزمة للحصول على الخدمةبالتعكتيبات تبين خطوات تقديم الخدمة، وعدم توفر لوحات إرشادية 

  وال يسمح بإنة شخص آخر بإنجاز المعاملة. وال تنجز المعاملة في مكان واحد،كافية للحصول على الخدمة، 
حيث ) 2.22( متوسطةأن استجابات المراجعين كانت )، الموظفين/ مقدمي الخدمةيتضح من القيمة الكلية للمحور الرابع (

الدرجة ، ويتضح من كافة الفقرات)، وكانت متوسطة في 7( ةحت في الفقرات بين متوسطة وعالية، فقد كانت عالية فى الفقر تراو 
غير كافي لتقديم عدد الموظفين  واحترام، أما الدرجات المتوسطة فيتضح منها أنالعالية أن الموظفين يتعاملون بلباقة 

يخصص ال ، و وال بالتواجد في مكاتبهم خالل ساعات الدوام الالزمة لتقديم الخدمات باإلجراءاتيلتزم الموظفين ال و  ،الخدمات
  مقبول.غير الموظف الوقت الكافي إلتمام المعاملة، والمظهر العام للموظف 

  من المحور الخامس ( اإلقتراحات والشكاوى)يتضح 
  بعدم الموافقة.) %10(وأجاب  بالموافقة،) %26.7( أجاب) توفر صندوق للشكاوى يمكن اإلستدالل عليها، 1في الفقرة ( 

  بعدم الموافقة.) %15.1(أجاب بالموافقة، ) %17.5( أجاب) توفر نماذج واضحة لتقديم الشكوى، 2في الفقرة (
  بعدم الموافقة.) %19.9(وأجاب  بالموافقة،) %31.9( أجاب) طرق تقديم الشكوى واضحة، 3في الفقرة (
  بعدم الموافقة.) %14.7(وأجاب  بالموافقة،) %31.1( أجاب، ع المراجعين واهتمام بالشكوىصل م) يوجد توا4في الفقرة (
  بعدم الموافقة.) %10.8(وأجاب  بالموافقة،) %30.7( أجاب، ع الشكاوى المقدمة) يتم التعامل م5في الفقرة (

نماذج واضحة لتقديم الشكوى،  ، ووجودللشكاوى عن الشكاوى من حيث وجود صندوق رضىبشكل عام تظهر النتائج  بعدم 
  وطرق تقديم الشكوى، والتواصل مع المراجعين واإلهتمام بالشكوى، والتعامل مع الشكاوى المقدمة.

  من المحور السادس ( البنك والدينامومتر)يتضح 
قة، ويدل ذلك أن بعدم المواف) %25.5(وأجاب  بالموافقة،) %18.3( أجاب) فترة اإلنتظار لدى البنك مناسبة، 1في الفقرة (
  راضون عن فترة اإلنتظار لدى البنك.غير المراجعين 
  بعدم الموافقة.) %23.1(وأجاب  بالموافقة،) %21.9( أجاب، إحترامتعامل معك موظف البنك ب) 2في الفقرة (
أجاب و  الموافقة، بعدم) %24.7(وأجاب  بالموافقة،) %16.3( أجابالرسوم المدفوعة في الدينامومتر مناسبة،  )3في الفقرة (

  هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم، ويدل ذلك أن المراجعين غير راضون عن الرسوم المدفوعة في الدينامومتر. أن )3.2%(
بعدم ) %17.1(وأجاب  بالموافقة،) %39.8( أجاب، مومتر بالفحوصات الفنية المطلوبةيلتزم موظفو الدينا) 4في الفقرة (
  .ذه الفقرة ال تنطبق على حالتهمه أن )%1.6(و الموافقة،

بعدم ) %14.3(وأجاب  بالموافقة،) %37.1( أجاب، يعطيك موظفو الدينامومتر شروط السالمة العامة) 5في الفقرة (
   .أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم )%2.4(و الموافقة،

 )%1.6(و بعدم الموافقة،) %17.9(وأجاب  فقة،بالموا) %28.7( أجاب، امومتر بالموضوعيةيلتزم موظفو الدين) 6في الفقرة (
  أن هذه الفقرة ال تنطبق حالتهم.
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 مديرية الخليلعشر:  يتاثن
  / المراجعونخصائص عينة الدراسة

وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية الطبقية، سيتم ) مراجعًا، 335( عددهاتم توزيع االستبانة على عينة الدراسة والتي يبلغ 
  نات الشخصية لعينة الدراسة كاآلتي:عرض البيا

  النسبة المئوية (%)  العدد  الفئة  المتغير
  

  العمر
 18.8 63  عام فأقل 30

 46.6 156  عام 40 -عام  31

 28.7 96  عام 50-عام  41

 6.0 20  عام فما فوق 51

 100.0 335  المجموع

 85.1 285  ذكر  الجنس

 14.9 50  أنثى

 100.0 335  المجموع

  
  
  ستوى التعليميالم

 9.3 31  أساسي

 55.2 185  ثانوي

 16.4 55  دبلوم

 19.1 64  بكالوريوس فأعلى

 100.0 335  المجموع

  
  الحالة االجتماعية

 11.9 40  أعزب

 88.1 295  متزوج

 100.0 335  المجموع

  
الوقت المستغرق إلنهاء المعاملة في المديرية 

                           من البنك  استالمهاوقبل 

 7.5 25  أقل من ربع ساعة

 13.4 45  ) دقيقة30_  15( 

 24.8 83  ) دقيقة 50_  31( 

 49.6 166  أكثر من ساعة

 4.8 16  أكثر من يوم

 100.0 335  المجموع

  
  الخدمات المتلقاه

  الخليل : الخدمات المقدمة في مديرية21شكل 
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وهي  خدمة) 164كان ( الخدمات المتلقاهمن عينة الدراسة للمراجعين حسب  العدد األكبرأن  االستبانة يلتبين من نتائج تحل
  .تعديل خطأ على بيانات المركبةوهي  خدمة واحدةكان  عددوأقل ، تجديد ترخيص مركبة

  المتعلقة بمراجعي مديرية الخليل النتائج
  :راجعين حول المحاور الرئيسية للدراسةفيما يلي عرض وتحليل ومناقشة لنتائج إجابات الم

المتوسط   الفقرات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  االستجابة

  المعيار األول: الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمة.
  عالية 544. 2.74  يسهل الوصول لمكان تقديم الخدمة..1
  ليةعا 601. 2.59  تتوفر وسائل نقل مختلفة لمكان تقديم الخدمة..2
  عالية 737. 2.52  يسهل اإلستدالل على مكان تقديم الخدمة من خالل اللوحات اإلرشادية على الطرق..3
  عالية 820. 2.37  تتوفر مواقف للسيارات داخل وخارج موقع تقديم الخدمة..4
  عالية 469. 2.55  القيمة الكلية 

  المعيار الثاني: مكان تقديم الخدمة
  متوسطة 908. 1.96  هل الوصول إلى الخدمة.توفر لوحات إرشادية لتس.1
  متوسطة 851. 1.98  يتالئم المظهر العام لمكان تقديم الخدمة مع طبيعة الخدمات المقدمة..2
  متوسطة 839. 1.87  المكان مهيأ الستقبال ذوي االحتياجات الخاصة ..3
  متوسطة 851. 2.06  يتالءم مكان تقديم الخدمة مع أعداد المراجعين..4
  متوسطة 802. 2.20  فر قاعات استراحة نظيفة ومناسبة.تتو .5
  متوسطة 801. 2.29  تتوفر مقاعد إنتظار كافية..6
  متوسطة 858. 2.15  تتوفر تهوية كافية في مكان تقديم الخدمة..7
  متوسطة 830. 1.78  تتوفر دورات مياه صحية نظيفة..8
  عالية 674. 2.61  ى الخدمة.يتم تنظيم الدور واإللتزام به أثناء االنتظار للحصول عل.9
  متوسطة 540. 2.09  القيمة الكلية 

  المعيار الثالث: تصنيف وتوصيف الخدمات
  متوسطة 819. 2.00  .تتوفر كتيبات تبين خطوات تقديم الخدمة.1
  متوسطة 768. 2.03  تتوفر لوحات إرشادية بالتعليمات الالزمة للحصول على الخدمة..2
  عالية 741. 2.53  مة واضحة.إجراءات الحصول على الخد.3
  عالية 738. 2.51  تتوفر نماذج الحصول على الخدمة..4
  عالية 746. 2.50  الرسوم المستوفاه مقابل الحصول على الخدمة مناسبة..5
  عالية 643. 2.65  هناك تعاون وتنسيق بين الموظفين في تقديم الخدمة..6
  متوسطة 906. 1.93  تنجز المعاملة في مكان واحد. .7
  عالية 797. 2.44  تحتاج المعاملة إلى زيارة عدة جهات في المديرية..8
  عالية 679. 2.63  الوقت المستغرق إلتمام المعاملة داخل المديرية مناسب..9

  عالية 608. 2.69  )2إلى الساعة  - 8أوقات الحصول على الخدمة مناسبة.(من الساعة .10
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  عالية 607. 2.70  قانوني).يسمح انجاز المعاملة بإنابة شخص آخر (مستند .11
  عالية 360. 2.41  القيمة الكلية 

  المعيار الرابع: الموظفين (مقدمي الخدمة)
  عالية 803. 2.41  يتوفر عدد كاٍف من الموظفين..1
  عالية 565. 2.70  يتبع الموظفون اإلجراءات الالزمة لتقديم الخدمات..2
  عالية 737. 2.53  .يتالءم المظهر العام للموظفين مع طبيعة الخدمة.3
  عالية 611. 2.59  يتواجد الموظفون في مكاتبهم خالل ساعات الدوام..4
  عالية 539. 2.75  يخصص الموظفون وقت مناسب إلتمام معاملتك..5
  عالية 612. 2.64  يتعامل الموظفون بمساواة وبدون تمييز مع المراجعين..6
  عالية 674. 2.67  يتعامل الموظفون معك بلباقة وٕاحترام..7
  عالية 389. 2.61  القيمة الكلية 
  عالية 340. 2.42  القيمة الكلية للمحاور 

  المعيار الخامس: اإلقتراحات والشكاوى: في حال تم التقدم بشكوى أجب عن االسئلة التالية
  (%)غير موافق (%)محايد  (%)موافق  (%) ال ينطبق  المجال 

  11  33.4  55.5  0  حات يمكن اإلستدالل عليه.يتوفر في الموقع صندوق للشكاوى واإلقترا.1
  12.8  43.9  43.3  0  تتوفر نماذج مطبوعة بشكل واضح لتقديم الشكوى..2
  14.6  36.4  49  0  طرق تقديم الشكوى واضحة وسهلة..3
  15.5  42.7  41.8  0  يوجد تواصل مع المراجعين وٕاهتمام بالشكاوى بعد تقديم الشكوى..4
  14.3  40.3  45.4  0  قدمة على الموقع اإللكتروني للوزارة.يتم التعامل مع الشكاوى الم.5

  المعيار السادس: شركاء الوزارة (البنك، الدينامومتر)
  4.2  12.2  38.3  0.3  فترة اإلنتظار لدى البنك مناسبة..1
  2.7  15.2  81.8  0.3  تعامل معك موظف البنك بإحترام..2
  8.1  16.7  57.6  17.6  الرسوم المدفوعة في الدينامومتر مناسبة..3
  5.1  23  55.2  16.7  يلتزم موظفو الدينامومتر بالفحوصات الفنية المطلوبة..4
  7.5  16.4  59.4  16.7  يعطيك موظفو الدينامومتر شروط السالمة العامة..5
  4.5  15.5  63.3  16.7  يلتزم موظفو الدينامومتر بالموضوعية..6

  ت) درجا3أقصى درجة للفقرة ( *
) 2.55(أن استجابات المراجعين كانت عالية )، الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمةللمحور األول (يتضح من القيمة الكلية 

وسائل النقل ، وتتوفر مكان تقديم الخدمةبأنه يسهل الوصول إلى  في القيمة الكلية وفي باقي فقرات المحور، ويتضح من ذلك
تتوفر مواقف و إلستدالل على مكان تقديم الخدمة، تمكن من االطرق  اللوحات اإلرشادية علىأن المختلفة لمكان تقديم الخدمة، 

  للسيارات خارج وداخل موقع تقديم الخدمة.
)، تراوحت في 2.09( متوسطةأن استجابات المراجعين كانت )، مكان تقديم الخدمةيتضح من القيمة الكلية للمحور الثاني (

يتم تنظيم الدور واإللتزام به أثناء االنتظار أنه ذلك ويتضح من  )9(ة فقر في ال عاليةفقد كانت ، الفقرات بين متوسطة وعالية
يتالئم ال المظهر العام لمكان تقديم الخدمة  أنللحصول على الخدمة، أما الدرجات المتوسطة في باقي الفقرات فيتضح منها 
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تتوفر لوحات إرشادية كافية ال ر مناسبة، و تتوفر قاعات ومقاعد إنتظاال مع طبيعة الخدمات المقدمة ومع أعداد المراجعين، و 
مكان تقديم الخدمة غير مهيأ إلستقبال ذوي اإلحتياجات الخاصة، وال تتوفر دورات مياة صحية ، و لتسهيل الوصول إلى الخدمة

  نظيفة.
)، حيث 2.41( عاليةأن استجابات المراجعين كانت )، تصنيف وتوصيف الخدماتيتضح من القيمة الكلية للمحور الثالث (
يتضح من وكانت عالية في باقي الفقرات، )، 1،2،7فقد كانت متوسطة في الفقرات (، تراوحت في الفقرات بين متوسطة وعالية

اجراءات تقديم الخدمة واضحة، الرسوم المستوفاه مقابل الخدمة مناسبة، وهناك تعاون وتنسيق بين بأن  االستجابات العالية
ويسمح بإنة شخص آخر ، وعدم توفر نماذج كافية للحصول على الخدمة ى الخدمة مناسبة،الموظفين، وأوقات الحصول عل

عدم توفر كتيبات تبين خطوات تقديم الخدمة، وعدم توفر لوحات إرشادية يتضح منها  أما الدرجات المتوسطة بإنجاز المعاملة.
   .حدوال تنجز المعاملة في مكان وا، بالتعليمات الالزمة للحصول على الخدمة
) في القيمة 2.61(أن استجابات المراجعين كانت عالية )، الموظفين/ مقدمي الخدمةيتضح من القيمة الكلية للمحور الرابع (

يتعامل الموظفين بلباقة وبدون تمييز، ويلتزم ، أن عدد الموظفين مناسب الكلية وفي باقي فقرات المحور، ويتضح من ذلك
قديم الخدمات، ويخصص الموظف الوقت الكافي إلتمام المعاملة، والمظهر العام للموظف الالزمة لت باإلجراءاتالموظفين 

  مقبول.
  من المحور الخامس ( اإلقتراحات والشكاوى)يتضح 

بعدم الموافقة، ) %11(وأجاب  بالموافقة،) %55.5( أجاب) توفر صندوق للشكاوى يمكن اإلستدالل عليها، 1في الفقرة ( 
  ندوق الشكاوى يمكن اإلستدالل عليه.توفر صويدل ذلك على 

  بعدم الموافقة.) %12.8(وأجاب  الموافقة،) %43.3(أجاب ) توفر نماذج واضحة لتقديم الشكوى، 2في الفقرة (
  بعدم الموافقة.) %14.6(وأجاب  بالموافقة،) %49( أجاب) طرق تقديم الشكوى واضحة، 3في الفقرة (
بعدم ) %15.5(وأجاب  بالموافقة،) % 41.8( أجابين واهتمام بالشكوى بعد تقديمها، ) يوجد تواصل مع المراجع4في الفقرة (

  الموافقة.
) %14.3(وأجاب  بالموافقة،) %45.4( أجاب) يتم التعامل مع الشكاوى المقدمة على الموقع اإللكتروني للوزارة، 5في الفقرة (

  بعدم الموافقة.
ى من حيث وجود صندوق للشكاوى، ووجود نماذج واضحة لتقديم الشكوى، عن الشكاو  رضىبشكل عام تظهر النتائج  بعدم 

  وطرق تقديم الشكوى، والتواصل مع المراجعين واإلهتمام بالشكوى، والتعامل مع الشكاوى المقدمة.
  من المحور السادس ( البنك والدينامومتر)يتضح 

  بعدم الموافقة.) %4.2(وأجاب  الموافقة،ب) %38.38( أجاب) فترة اإلنتظار لدى البنك مناسبة، 1في الفقرة (
ويدل ذلك أن  بعدم الموافقة،) %2.7(وأجاب  بالموافقة،) %81.8( أجاب، إحترامتعامل معك موظف البنك ب) 2في الفقرة (

  المراجعين راضون عن تعامل موظفي البنك.
 بعدم الموافقة،) %8.1(وأجاب  فقة،بالموا) %57.6( أجابالرسوم المدفوعة في الدينامومتر مناسبة،  )3في الفقرة (

  أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم. )%17.6(و
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بعدم ) %5.1(وأجاب  بالموافقة،) %55.2( أجاب، مومتر بالفحوصات الفنية المطلوبةيلتزم موظفو الدينا) 4في الفقرة (
المراجعين راضون عن الفحوصات ف نسبة نصأن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم، ويدل ذلك على أن  )%16.7(و الموافقة،

  الفنية في الدينامومتر.
 بعدم الموافقة،) %7.5(وأجاب  بالموافقة،) %59.4( أجاب، يعطيك موظفو الدينامومتر شروط السالمة العامة) 5في الفقرة (

 يموظفأفادوا  أن أكثر من نصف نسبة المراجعين  أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم، ويدل ذلك على أن )%16.7(و
   شروط السالمة العامةيمدون المراجعين بالدينامومتر 
 )%16.7(و بعدم الموافقة،) %4.5(وأجاب  بالموافقة،) %63.3( أجاب، امومتر بالموضوعيةيلتزم موظفو الدين) 6في الفقرة (

  امومتر بالموضوعية.موظفو الدينأن هذه الفقرة ال تنطبق حالتهم، ويدل ذلك 
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  مديرية دوراثالثة عشر: 
  / المراجعونخصائص عينة الدراسة

، بسيطةوتم اختيار العينة بطريقة العينة العشوائية ال) مراجعًا، 117( عددهاتم توزيع االستبانة على عينة الدراسة والتي بلغ 
  ت الشخصية لعينة الدراسة كاآلتي:وسيتم عرض البيانا

  النسبة المئوية (%)  العدد  الفئة  المتغير
  

  العمر
 43.6 51  عام فأقل 30

 30.8 36  عام 40 -عام  31

 21.4 25  عام 50-عام  41

 4.3 5  عام فما فوق 51

 100.0 117  المجموع

 89.7 105  ذكر  الجنس

 10.3 12  أنثى

 100.0 117  المجموع

  
  

  المستوى التعليمي

 20.5 24  أساسي

 35.0 41  ثانوي

 10.3 12  دبلوم

 34.2 40  بكالوريوس فأعلى

 100.0 117  المجموع

  
  الحالة االجتماعية

 27.4 32  أعزب

 72.6 85  متزوج

 100.0 117  المجموع

  
الوقت المستغرق إلنهاء المعاملة في المديرية 

                           من البنك  استالمهاوقبل 

 22.2 26  أقل من ربع ساعة

 21.4 25  ) دقيقة30_  15( 

 15.4 18  ) دقيقة 50_  31( 

 40.2 47  أكثر من ساعة

 9. 1  أكثر من يوم

 100.0 117  المجموع
  

  الخدمات المتلقاه
  دورا : الخدمات المقدمة في مديرية22شكل 
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 خدمة وهي) 67كان ( خدمات المتلقاهالمن عينة الدراسة للمراجعين حسب  العدد األكبرأن  االستبانة تبين من نتائج تحليل
  .وهي اضافة/ الغاء قيد على السائق وتلف رخصة بنفس القيمة ) خدمة2(كان  عددوأقل ، ترخيص مركبةتجديد 

  مديرية دورامراجعي بالنتائج المتعلقة 
   :فيما يلي عرض وتحليل ومناقشة لنتائج إجابات المراجعين حول المحاور الرئيسية للدراسة

المتوسط   اتالفقر   م
  *الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  االستجابة

  المعيار األول: الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمة.
  عالية 638. 2.73  يسهل الوصول لمكان تقديم الخدمة..1
  عالية 769. 2.35  تتوفر وسائل نقل مختلفة لمكان تقديم الخدمة..2
  متوسطة 943. 1.82  ن خالل اللوحات اإلرشادية على الطرق.يسهل اإلستدالل على مكان تقديم الخدمة م.3
  عالية 805. 2.51  تتوفر مواقف للسيارات داخل وخارج موقع تقديم الخدمة..4
  عالية 533. 2.35  القيمة الكلية 

  المعيار الثاني: مكان تقديم الخدمة
  عالية  815. 2.46  توفر لوحات إرشادية لتسهل الوصول إلى الخدمة..1
  عالية 684. 2.66  الئم المظهر العام لمكان تقديم الخدمة مع طبيعة الخدمات المقدمة.يت.2
  متوسطة 906. 1.85  المكان مهيأ الستقبال ذوي االحتياجات الخاصة ..3
  عالية 815. 2.46  يتالءم مكان تقديم الخدمة مع أعداد المراجعين..4
  يةعال 832. 2.34  تتوفر قاعات استراحة نظيفة ومناسبة..5
  متوسطة 885. 2.23  تتوفر مقاعد إنتظار كافية..6
  متوسطة 849. 2.28  تتوفر تهوية كافية في مكان تقديم الخدمة..7
  متوسطة 775. 1.79  تتوفر دورات مياه صحية نظيفة..8
  عالية 856. 2.36  يتم تنظيم الدور واإللتزام به أثناء االنتظار للحصول على الخدمة..9
  متوسطة 534. 2.26  القيمة الكلية 

  المعيار الثالث: تصنيف وتوصيف الخدمات
  ضعيفة 782. 1.45  .تتوفر كتيبات تبين خطوات تقديم الخدمة.1
  متوسطة 950. 1.94  تتوفر لوحات إرشادية بالتعليمات الالزمة للحصول على الخدمة..2
  متوسطة 871. 2.33  إجراءات الحصول على الخدمة واضحة..3
  متوسطة 917. 1.93  على الخدمة. تتوفر نماذج الحصول.4
  متوسطة 930. 2.12  الرسوم المستوفاه مقابل الحصول على الخدمة مناسبة..5
  عالية 834. 2.43  هناك تعاون وتنسيق بين الموظفين في تقديم الخدمة..6
  متوسطة 959. 2.06  تنجز المعاملة في مكان واحد. .7
  متوسطة 956. 2.09  رية.تحتاج المعاملة إلى زيارة عدة جهات في المدي.8
  متوسطة 891. 2.29  الوقت المستغرق إلتمام المعاملة داخل المديرية مناسب..9

  عالية 892. 2.34  )2إلى الساعة  - 8أوقات الحصول على الخدمة مناسبة.(من الساعة .10
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  متوسطة 934. 2.18  يسمح انجاز المعاملة بإنابة شخص آخر (مستند قانوني)..11
  متوسطة 544. 2.10  القيمة الكلية 

  المعيار الرابع: الموظفين (مقدمي الخدمة)
  عالية 691. 2.62  يتوفر عدد كاٍف من الموظفين..1
  عالية 636. 2.69  يتبع الموظفون اإلجراءات الالزمة لتقديم الخدمات..2
  عالية 519. 2.82  يتالءم المظهر العام للموظفين مع طبيعة الخدمة..3
  عالية 731. 2.61  كاتبهم خالل ساعات الدوام.يتواجد الموظفون في م.4
  عالية 794. 2.54  يخصص الموظفون وقت مناسب إلتمام معاملتك..5
  عالية 871. 2.39  يتعامل الموظفون بمساواة وبدون تمييز مع المراجعين..6
  عالية 729. 2.62  يتعامل الموظفون معك بلباقة وٕاحترام..7
  عالية 548. 2.61  القيمة الكلية 
  متوسطة 411. 2.33  القيمة الكلية للمحاور 

  المعيار الخامس: اإلقتراحات والشكاوى: في حال تم التقدم بشكوى أجب عن االسئلة التالية 
  (%)غير موافق (%)محايد  (%)موافق  (%) ال ينطبق  يتوفر في الموقع صندوق للشكاوى واإلقتراحات يمكن اإلستدالل عليه..1

  2.6  4.3  15.4  77.8  شكل واضح لتقديم الشكوى.تتوفر نماذج مطبوعة ب.2

  7.7  7.7  6  78.6  طرق تقديم الشكوى واضحة وسهلة..3

  7.7  8.5  5.1  78.6  يوجد تواصل مع المراجعين وٕاهتمام بالشكاوى بعد تقديم الشكوى..4

  6.8  9.4  5.1  78.6  يتم التعامل مع الشكاوى المقدمة على الموقع اإللكتروني للوزارة..5

  السادس: شركاء الوزارة (البنك، الدينامومتر) المعيار
  12.8  6.8  65  15.4  فترة اإلنتظار لدى البنك مناسبة..1

  2.6  6.3  76.1  14.5  تعامل معك موظف البنك بإحترام..2

  16.2  6  61.5  16.2  الرسوم المدفوعة في الدينامومتر مناسبة..3

  3.4  6  75.2  15.4  يلتزم موظفو الدينامومتر بالفحوصات الفنية المطلوبة..4

  6  6  73.5  14.5  يعطيك موظفو الدينامومتر شروط السالمة العامة..5

  5.1  4.3  75.2  15.4  يلتزم موظفو الدينامومتر بالموضوعية..6

  ت) درجا3أقصى درجة للفقرة (* 
) 2.35(ن كانت عالية أن استجابات المراجعي)، الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمةيتضح من القيمة الكلية للمحور األول (

، الفقرة الثالثة)، وكانت متوسطة في 4،2،1حيث تراوحت في الفقرات بين متوسطة وعالية، فقد كانت عالية فى الفقرات (
وسائل النقل المختلفة لمكان تقديم الخدمة، ، وتتوفر مكان تقديم الخدمةويتضح من االستجابات العالية بأنه يسهل الوصول إلى 

اللوحات اإلرشادية على الطرق المتوسطة فيتضح منها أن  ةأما الدرجللسيارات خارج وداخل موقع تقديم الخدمة. تتوفر مواقف 
   .غير لإلستدالل على مكان تقديم الخدمة

)، تراوحت في 2.26( متوسطةأن استجابات المراجعين كانت )، مكان تقديم الخدمةيتضح من القيمة الكلية للمحور الثاني (
ويتضح من عالية في باقي الفقرات، وكانت ) 3،6،7،8(ة في الفقر  متوسطة فقد كانت ، بين متوسطة وعاليةالفقرات 

المظهر العام لمكان تقديم الخدمة يتالئم مع طبيعة الخدمات المقدمة ومع أعداد المراجعين، وتتوفر  بأن االستجابات العالية
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مكان تقديم يتضح منها أن  أما الدرجات المتوسطة. الوصول إلى الخدمة قاعات مناسبة، وتتوفر لوحات إرشادية كافية لتسهيل
وتهوية  وال تتوفر دورات مياة صحية نظيفة، وال تتوفر مقاعد إنتظارالخدمة غير مهيأ إلستقبال ذوي اإلحتياجات الخاصة، 

  كافية.
)، حيث 2.10( متوسطةلمراجعين كانت أن استجابات ا)، تصنيف وتوصيف الخدماتيتضح من القيمة الكلية للمحور الثالث (

وكانت )، 6،10( اتفي الفقر  عاليةو ضعيفة في الفقرة األولى فقد كانت ، متوسطة وعاليةضعيفة و تراوحت في الفقرات بين 
هناك تعاون وتنسيق بين الموظفين، وأوقات الحصول على ن بأ يتضح من االستجابات العاليةفي باقي الفقرات،  متوسطة

عدم توفر كتيبات تبين خطوات تقديم الخدمة، وعدم توفر لوحات يتضح منها  والضعيفة أما الدرجات المتوسطةسبة، الخدمة منا
وال تنجز المعاملة في مكان ، وعدم توفر نماذج كافية للحصول على الخدمة، بالتعليمات الالزمة للحصول على الخدمةإرشادية 
، واجراءات تقديم الخدمة غير لة، الرسوم المستوفاه مقابل الخدمة غير مناسبةمح بإنة شخص آخر بإنجاز المعاموال يس واحد،

  واضحة.
) في القيمة 2.61(أن استجابات المراجعين كانت عالية )، الموظفين/ مقدمي الخدمةيتضح من القيمة الكلية للمحور الرابع (

يتعامل الموظفين بلباقة وبدون تمييز، ويلتزم  ،أن عدد الموظفين مناسب الكلية وفي باقي فقرات المحور، ويتضح من ذلك
الالزمة لتقديم الخدمات، ويخصص الموظف الوقت الكافي إلتمام المعاملة، والمظهر العام للموظف  باإلجراءاتالموظفين 

  مقبول.
) وهذا دليل أن النسب لفقرات الشكاوى كانت مرتفعة في بند (ال ينطبق من المحور الخامس ( اإلقتراحات والشكاوى)يتضح 

  على أن غالبية المبحوثين لم يتقدموا بشكوى فلذلك لم تتوفر لديهم المعرفة الكافية في آليات عمل الشكاوى.
  من المحور السادس ( البنك والدينامومتر)يتضح 

 )%15.4(اب وأجبعدم الموافقة، ) %12.8(وأجاب  بالموافقة،) %65( أجاب) فترة اإلنتظار لدى البنك مناسبة، 1في الفقرة (
  ويدل ذلك أن المراجعين راضون عن فترة اإلنتظار لدى البنك.أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم، 

وأجاب  بعدم الموافقة،) %2.6(وأجاب  بالموافقة،) %76.1( أجاب، إحترامتعامل معك موظف البنك ب) 2في الفقرة (
  أن المراجعين راضون عن تعامل موظفي البنك.ويدل ذلك  أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم، )14.5%(

أجاب و  بعدم الموافقة،) %16.2(وأجاب  بالموافقة،) %61.5( أجابالرسوم المدفوعة في الدينامومتر مناسبة،  )3في الفقرة (
  أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم. )16.2%(

بعدم ) %3.4(وأجاب  بالموافقة،) %75.2( أجاب، وبةمومتر بالفحوصات الفنية المطليلتزم موظفو الدينا) 4في الفقرة (
أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم، ويدل ذلك على أن المراجعين راضون عن الفحوصات الفنية في  )%15.4(و الموافقة،

  الدينامومتر.
 بعدم الموافقة،) %6( وأجاب بالموافقة،) %73.5( أجاب، يعطيك موظفو الدينامومتر شروط السالمة العامة) 5في الفقرة (

شروط السالمة يمدون المراجعين بموظفو الدينامومتر أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم، ويدل ذلك على أن  )%14.5(و
   العامة

 )%15.4(و بعدم الموافقة،) %5.1(وأجاب  بالموافقة،) %75.2( أجاب، امومتر بالموضوعيةيلتزم موظفو الدين) 6في الفقرة (
 بالموضوعية. يتصفون امومترموظفو الدينلفقرة ال تنطبق حالتهم، ويدل ذلك أن هذه ا
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  مديرية يطاعشر:  أربعة
  / المراجعونخصائص عينة الدراسة

وتم اختيار العينة بطريقة العينة العشوائية البسيطة، ) مراجعًا، 95( عددهاتم توزيع االستبانة على عينة الدراسة والتي بلغ 
  ت الشخصية لعينة الدراسة كاآلتي:وسيتم عرض البيانا

  النسبة المئوية (%)  العدد  الفئة  المتغير
  

  العمر
 32.6 31  عام فأقل 30

 45.3 43  عام 40 -عام  31

 17.9 17  عام 50-عام  41

 4.2 4  عام فما فوق 51

 100.0 95  المجموع

 84.2 80  ذكر  الجنس

 15.8 15  أنثى

 100.0 95  المجموع

  
  

  تعليميالمستوى ال

 12.6 12  أساسي

 38.9 37  ثانوي

 21.1 20  دبلوم

 27.4 26  بكالوريوس فأعلى

 100.0 95  المجموع

  
  الحالة االجتماعية

 20.0 19  أعزب

 80.0 76  متزوج

 100.0 95  المجموع

  
الوقت المستغرق إلنهاء المعاملة في المديرية 

                           من البنك  استالمهاوقبل 

 16.8 16  أقل من ربع ساعة

 18.9 18  ) دقيقة30_  15( 

 40.0 38  ) دقيقة 50_  31( 

 23.2 22  أكثر من ساعة

 1.1 1  أكثر من يوم

 100.0 95  المجموع

  
  الخدمات المتلقاه

  يطا : الخدمات المقدمة في مديرية23شكل 
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وهي خدمة ) 24كان ( الخدمات المتلقاهمن عينة الدراسة للمراجعين حسب  العدد األكبر أن االستبانة تبين من نتائج تحليل
  تلف رخصة.واحدة وهي  خدمةكان  عددوأقل ، الحصول على/ تجديد رخصة قيادة

  يطابمراجعي مديرية النتائج المتعلقة 
   :للدراسةفيما يلي عرض وتحليل ومناقشة لنتائج إجابات المراجعين حول المحاور الرئيسية 

المتوسط   الفقرات  م
  *الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  االستجابة

  المعيار األول: الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمة.
  عالية 568. 2.78  يسهل الوصول لمكان تقديم الخدمة..1
  عالية 837. 2.36  تتوفر وسائل نقل مختلفة لمكان تقديم الخدمة..2
  عالية 667. 2.64  ان تقديم الخدمة من خالل اللوحات اإلرشادية على الطرق.يسهل اإلستدالل على مك.3
  عالية 568. 2.78  تتوفر مواقف للسيارات داخل وخارج موقع تقديم الخدمة..4
  عالية 486. 2.63  القيمة الكلية 

  المعيار الثاني: مكان تقديم الخدمة
  عالية 693. 2.58  توفر لوحات إرشادية لتسهل الوصول إلى الخدمة..1
  عالية 412. 2.85  يتالئم المظهر العام لمكان تقديم الخدمة مع طبيعة الخدمات المقدمة..2
  عالية 510. 2.74  المكان مهيأ الستقبال ذوي االحتياجات الخاصة ..3
  عالية 564. 2.75  يتالءم مكان تقديم الخدمة مع أعداد المراجعين..4
  عالية 483. 2.82  تتوفر قاعات استراحة نظيفة ومناسبة..5
  عالية 429. 2.83  تتوفر مقاعد إنتظار كافية..6
  عالية 404. 2.83  تتوفر تهوية كافية في مكان تقديم الخدمة..7
  عالية 627. 2.59  تتوفر دورات مياه صحية نظيفة..8
  عالية 679. 2.57  يتم تنظيم الدور واإللتزام به أثناء االنتظار للحصول على الخدمة..9
  عالية 354. 2.72  الكليةالقيمة  

  المعيار الثالث: تصنيف وتوصيف الخدمات
  متوسطة 684. 2.18  .تتوفر كتيبات تبين خطوات تقديم الخدمة.1
  عالية 659. 2.40  تتوفر لوحات إرشادية بالتعليمات الالزمة للحصول على الخدمة..2
  عالية 647. 2.57  إجراءات الحصول على الخدمة واضحة..3
  عالية 650. 2.52  ذج الحصول على الخدمة.تتوفر نما.4
  عالية 682. 2.53  الرسوم المستوفاه مقابل الحصول على الخدمة مناسبة..5
  عالية 655. 2.62  هناك تعاون وتنسيق بين الموظفين في تقديم الخدمة..6
  عالية 692. 2.59  تنجز المعاملة في مكان واحد. .7
  عالية 689. 2.61  المديرية. تحتاج المعاملة إلى زيارة عدة جهات في.8
  عالية 606. 2.68  الوقت المستغرق إلتمام المعاملة داخل المديرية مناسب..9

  عالية 583. 2.75  )2إلى الساعة  - 8أوقات الحصول على الخدمة مناسبة.(من الساعة .10
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  عالية 627. 2.41  يسمح انجاز المعاملة بإنابة شخص آخر (مستند قانوني)..11
  عالية 411. 2.53  يةالقيمة الكل 

  المعيار الرابع: الموظفين (مقدمي الخدمة)
  عالية 742. 2.48  يتوفر عدد كاٍف من الموظفين..1
  عالية 530. 2.74  يتبع الموظفون اإلجراءات الالزمة لتقديم الخدمات..2
  عالية 412. 2.85  يتالءم المظهر العام للموظفين مع طبيعة الخدمة..3
  عالية 468. 2.81  مكاتبهم خالل ساعات الدوام. يتواجد الموظفون في.4
  عالية 573. 2.73  يخصص الموظفون وقت مناسب إلتمام معاملتك..5
  عالية 689. 2.61  يتعامل الموظفون بمساواة وبدون تمييز مع المراجعين..6
  عالية 544. 2.79  يتعامل الموظفون معك بلباقة وٕاحترام..7
  عالية 409. 2.71  القيمة الكلية 
  عالية 351. 2.65  القيمة الكلية للمحاور 

  المعيار الخامس: اإلقتراحات والشكاوى: في حال تم التقدم بشكوى أجب عن االسئلة التالية 
  (%)غير موافق (%)محايد  (%)موافق  (%) ال ينطبق  المجال 

  7.4  15.8  76.8  0  يتوفر في الموقع صندوق للشكاوى واإلقتراحات يمكن اإلستدالل عليه..1

  10.5  32.6  56.8  0  تتوفر نماذج مطبوعة بشكل واضح لتقديم الشكوى..2

  8.4  37.9  53.7  0  طرق تقديم الشكوى واضحة وسهلة..3

  6.3  45.3  48.4  0  يوجد تواصل مع المراجعين وٕاهتمام بالشكاوى بعد تقديم الشكوى..4

  8.4  40  51.6  0  يتم التعامل مع الشكاوى المقدمة على الموقع اإللكتروني للوزارة..5

          المعيار السادس: شركاء الوزارة (البنك، الدينامومتر)
  11.6  33.7  54.7  0  فترة اإلنتظار لدى البنك مناسبة..1

  3.2  27.4  67.4  2.1  تعامل معك موظف البنك بإحترام..2

  12.6  29.5  56.8  1.1  الرسوم المدفوعة في الدينامومتر مناسبة..3

  4.2  28.4  63.2  4.2  بالفحوصات الفنية المطلوبة. يلتزم موظفو الدينامومتر.4

  2.1  28.4  67.4  2.1  يعطيك موظفو الدينامومتر شروط السالمة العامة..5

  5.3  22.1  70.5  2.1  يلتزم موظفو الدينامومتر بالموضوعية..6
  

                                                                                               ت) درجا3أقصى درجة للفقرة (* 
) 2.63(أن استجابات المراجعين كانت عالية )، الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمةيتضح من القيمة الكلية للمحور األول (

لنقل وسائل ا، وتتوفر مكان تقديم الخدمةبأنه يسهل الوصول إلى  في القيمة الكلية وفي باقي فقرات المحور، ويتضح من ذلك
تتوفر مواقف و  إلستدالل على مكان تقديم الخدمة،تسهل االمختلفة لمكان تقديم الخدمة، اللوحات اإلرشادية على الطرق 

  للسيارات خارج وداخل موقع تقديم الخدمة.
ة الكلية في القيم 2.72(عالية أن استجابات المراجعين كانت )، مكان تقديم الخدمةيتضح من القيمة الكلية للمحور الثاني (
المظهر العام لمكان تقديم الخدمة يتالئم مع طبيعة الخدمات المقدمة ومع أعداد  أن وفي باقي فقرات المحور، ويتضح من ذلك
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مكان تقديم ، و المراجعين، وتتوفر قاعات ومقاعد إنتظار مناسبة، وتتوفر لوحات إرشادية كافية لتسهيل الوصول إلى الخدمة
  ي اإلحتياجات الخاصة، تتوفر دورات مياة صحية نظيفة.الخدمة مهيأ إلستقبال ذو 

)، حيث 2.53( عاليةأن استجابات المراجعين كانت )، تصنيف وتوصيف الخدماتيتضح من القيمة الكلية للمحور الثالث (
من  يتضحوكانت عالية في باقي الفقرات، )، 1( ةفقد كانت متوسطة في الفقر ، تراوحت في الفقرات بين متوسطة وعالية

اجراءات تقديم الخدمة واضحة، الرسوم المستوفاه مقابل الخدمة مناسبة، وهناك تعاون وتنسيق بين بأن  االستجابات العالية
توفر و  ، بالتعليمات الالزمة للحصول على الخدمةتوفر لوحات إرشادية و الموظفين، وأوقات الحصول على الخدمة مناسبة، 

أما الدرجات مح بإنة شخص آخر بإنجاز المعاملة، يسو  تنجز المعاملة في مكان واحد،و نماذج كافية للحصول على الخدمة، 
  عدم توفر كتيبات تبين خطوات تقديم الخدمة.يتضح منها  المتوسطة

) في القيمة 2.71(أن استجابات المراجعين كانت عالية )، الموظفين/ مقدمي الخدمةيتضح من القيمة الكلية للمحور الرابع (
يتعامل الموظفين بلباقة وبدون تمييز، ويلتزم الموظفين ، أن عدد الموظفين مناسب في فقرات المحور، ويتضح من ذلكالكلية و 

  الالزمة لتقديم الخدمات، ويخصص الموظف الوقت الكافي إلتمام المعاملة، والمظهر العام للموظف مقبول. باإلجراءات
  من المحور الخامس ( اإلقتراحات والشكاوى)يتضح 

بعدم الموافقة، ) %7.4(وأجاب  بالموافقة،) %76.8( أجاب) توفر صندوق للشكاوى يمكن اإلستدالل عليها، 1في الفقرة ( 
  ويتضح من ذلك أنه يتوفر صندوق شكاوى في المديرية يمكن اإلستدالل عليه من قبل المواطن.

   بعدم الموافقة. )%10.5(وأجاب  فقة،المواب) %56.8(أجاب ) توفر نماذج واضحة لتقديم الشكوى، 2في الفقرة (
  بعدم الموافقة.) %8.4(وأجاب  بالموافقة،) %53.7( أجاب) طرق تقديم الشكوى واضحة، 3في الفقرة (
  بعدم الموافقة.) %6.3(وأجاب  بالموافقة،) %48.4( أجاب، صل مع المراجعين واهتمام بالشكوى) يوجد توا4في الفقرة (
) %8.4(وأجاب  بالموافقة،) %51.6( أجابل مع الشكاوى المقدمة على الموقع اإللكتروني للوزارة، ) يتم التعام5في الفقرة (

عن الشكاوى من حيث وجود صندوق للشكاوى، ووجود نماذج  رضىبشكل عام تظهر النتائج بدرجة من ال بعدم الموافقة.
  مة.واضحة لتقديم الشكوى، وطرق تقديم الشكوى، والتعامل مع الشكاوى المقد

  من المحور السادس ( البنك والدينامومتر)يتضح 
 بعدم الموافقة، ويدل ذلك أن) %11.6(وأجاب  بالموافقة،) %54.7( أجاب) فترة اإلنتظار لدى البنك مناسبة، 1في الفقرة (

  المراجعين راضون عن فترة اإلنتظار لدى البنك. أكثر من نصف
ويدل ذلك أن  بعدم الموافقة،) %3.2(وأجاب  بالموافقة،) %67.4( أجاب، مإحتراتعامل معك موظف البنك ب) 2في الفقرة (

  المراجعين راضون عن تعامل موظفي البنك.
  بعدم الموافقة.) %12.6(وأجاب  بالموافقة،) %56.8( أجابالرسوم المدفوعة في الدينامومتر مناسبة،  )3في الفقرة (

بعدم ) %4.2(وأجاب  بالموافقة،) %63.2( أجاب، ات الفنية المطلوبةمومتر بالفحوصيلتزم موظفو الدينا) 4في الفقرة (
  أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم، ويدل على أن المراجعين راضون عن الفحوصات في الدينامومتر. )%4.2(و الموافقة،

 بعدم الموافقة،) %2.1(جاب وأ بالموافقة،) %67.4( أجاب، يعطيك موظفو الدينامومتر شروط السالمة العامة) 5في الفقرة (
   شروط السالمة العامةيمدون المراجعين بموظفو الدينامومتر أن هذه الفقرة ال تنطبق على حالتهم، ويدل على أن  )%2.1(و

 )%2.1(و بعدم الموافقة،) %5.3(وأجاب  بالموافقة،) %70.5( أجاب، امومتر بالموضوعيةيلتزم موظفو الدين) 6في الفقرة (
  بالموضوعية.يتصفون  امومتر موظفو الدينفقرة ال تنطبق حالتهم، ويدل ذلك أن هذه ال
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  شكالياتبرز اإلأو  : استمارة شاملة لكافة المديريات13جدول 

أبو   أريحا  رام اهللا  سلفيت  قلقيلية  نابلس   طولكرم  طوباس  جنين  الوزارة  الفقرات  م
  ديس

  يطا  دورا  الخليل  بيت لحم

                        المعيار األول: الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمة.
                          الخدمة.يسهل الوصول لمكان تقديم  .1
                          تتوفر وسائل نقل مختلفة لمكان تقديم الخدمة. .2
يسهل اإلستدالل على مكان تقديم الخدمة من خالل اللوحات  .3

  اإلرشادية على الطرق.
    

                   تتوفر مواقف للسيارات داخل وخارج موقع تقديم الخدمة. .4
                        مكان تقديم الخدمةالمعيار الثاني: 

            توفر لوحات إرشادية لتسهل الوصول إلى الخدمة. .1
                  يتالئم المظهر العام لمكان تقديم الخدمة مع طبيعة الخدمات المقدمة. .2
        المكان مهيأ الستقبال ذوي االحتياجات الخاصة . .3
                    الخدمة مع أعداد المراجعين.يتالءم مكان تقديم  .4
                    تتوفر قاعات استراحة نظيفة ومناسبة. .5
                تتوفر مقاعد إنتظار كافية. .6
                    تتوفر تهوية كافية في مكان تقديم الخدمة. .7
        تتوفر دورات مياه صحية نظيفة. .8
                     واإللتزام به أثناء االنتظار للحصول على الخدمة.يتم تنظيم الدور  .9

                        المعيار الثالث: تصنيف وتوصيف الخدمات
  .تتوفر كتيبات تبين خطوات تقديم الخدمة .1

       تتوفر لوحات إرشادية بالتعليمات الالزمة للحصول على الخدمة. .2
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                  على الخدمة واضحة.إجراءات الحصول  .3
          تتوفر نماذج الحصول على الخدمة. .4
                 الرسوم المستوفاه مقابل الحصول على الخدمة مناسبة. .5
                        هناك تعاون وتنسيق بين الموظفين في تقديم الخدمة. .6
                  تنجز المعاملة في مكان واحد.  .7
                تحتاج المعاملة إلى زيارة عدة جهات في المديرية. .8
                        الوقت المستغرق إلتمام المعاملة داخل المديرية مناسب. .9

                        )2إلى الساعة  -8أوقات الحصول على الخدمة مناسبة.(من الساعة  .10
                 يسمح انجاز المعاملة بإنابة شخص آخر (مستند قانوني). .11

                        المعيار الرابع: الموظفين (مقدمي الخدمة)
                        يتوفر عدد كاٍف من الموظفين. .1
                        يتبع الموظفون اإلجراءات الالزمة لتقديم الخدمات. .2
                          يتالءم المظهر العام للموظفين مع طبيعة الخدمة. .3
                        في مكاتبهم خالل ساعات الدوام.يتواجد الموظفون  .4
                        يخصص الموظفون وقت مناسب إلتمام معاملتك. .5
                        يتعامل الموظفون بمساواة وبدون تمييز مع المراجعين. .6
                            يتعامل الموظفون معك بلباقة وٕاحترام. .7

  وجود مشكلة أو خللتعني 

 حسب كل مديرية. ويوضح اإلشكاليات شاملة لكافة المديرياتالستمارة اال )13يبين جدول (
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 جــــــــــــــــــــالنتائ

  :نتائجتلخيص ألهم ال ليفيما ي
  توفر لوحات مع وحات إرشادية على الطرق لإلستدالل على مكان تقديم الخدمة، لاتفق غالبية عينة الدراسة على توفر

في  إرشادية داخل مكان تقديم الخدمة لتسهل الوصول إلى الخدمة، المكان غير مهيأ الستقبال ذوي االحتياجات الخاصة
مة، توفر لوحات إرشادية ، عدم توفر دورات مياه صحية نظيفة، توفر كتيبات تبين خطوات تقديم الخدبعض المديريات

                                            .لحصول على الخدمةلتوفر نماذج  وبالتعليمات الالزمة للحصول على الخدمة، 
 منها:  اشكالياتالمديريات في عدة  للمراجعين بين وجود تباين في نسبة االستجابات 

o والسبب  ،ة (جنين، سلفيت، أريحا، الخليل، بيت لحم، دورا) ومقر الوزارةفي مديري كافية عدم توفر صاالت ومقاعد انتظار
لى توسيع المباني من خالل بناء طابق اضافي في بعض المديريات. وهناك إن مساحات المديريات غير كافية وبحاجة أ

رشيف داخل ات األوتكدس ملف ،مديريات بحاجة الى تغيير المباني بسبب قدمها وعدم توفر مساحات لمواقف المركبات
  للمراجعين. رضىحيث أن الصاالت المناسبة والمقاعد الكافية للمراجعين لها دور مهم في تحقيق الالمديريات 

o   ن وسائل النقل أ ، علماً عن توفر وسائل النقل لمكان تقديم الخدمة في مديرية بيت لحم فقط رضىمن الدرجة متوسطة
 .في كافة المديريات المتعددة لمكان تقديم الخدمة متوفرة 

o  أبو ديس، بيت لحم) ومقر الوزارة، يعزى ذلك إلى صغر  في مديرية (نابلس، رام اهللا، توفر مواقف للسيارات مناسبة عدم
 عن الخدمات المتلقاه. رضىأو عدم وجودها من األصل، حيث يسبب ذلك عدم الالمساحة المخصصة للسيارات 

o  حا، بيت (طولكرم، رام اهللا، أري في مديرية مستوفاه مقابل الحصول على الخدمةالرسوم العن  رضىال درجة متوسطة من
رسوم لخدمات الالمديريات أو إلى إرتفاع لحم، دورا) ومقر الوزارة، يعزى ذلك إلى الوضع المادي للمراجعين في تلك 

 معينة.
o أريحا، أبو ديس، بيت لحم،  (طوباس،في مديرية  انجاز الخدمة في مكان واحد عدمعن  رضىدرجة متوسطة من ال

يتم نه أ ، علماً المراجعين في تلك المديريات رضى، مما يؤدي إلى هدر للوقت والجهد وينعكس ذلك على الخليل، دورا)
ولكن عدد ذات العالقة الخارجية مثل البنك لى تواجد الجهات إضافة انجاز الخدمة في مكان واحد (داخل المديرية) باإل

 فظات الرئيسة والعدد الكبير للمراجعين.اديمهم للخدمة غير كافي في المديريات في المحالموظفين ووقت تق
o  جنين، طوباس، نابلس، أبو ديس، بيت لحم، في مديرية ( انابة شخص النجاز المعاملة عن رضىمن ال درجة متوسطة

، المراجعين من وجهة نظر األصول حسبلدى المراجعين ويعزى ذلك إلى عدم اكتمال الوثائق واإلثباتات الرسمية  دورا)
وحسب قانون المرور والقوانين المرعية والتي تنص على وجود وكالة من صاحب المعاملة تتم نابة ولكن عملية اإل

 .صلياأل
o حيث وجود نسبة ال في مديرية ( رام اهللا، بيت لحم، دورا)أوقات الحصول على الخدمة  عن رضىدرجة متوسطة من ال ،

 ات، باإلضافة إلى دوام موظفي البنوك في مديريالمعتمدةالرسمية ال تناسبهم األوقات موظفين والتجار بأس بها من ال
 والذي ينتهي الساعة الثانية ظهرًا كحد أقصى.السير 

o  عن الشكاوى من حيث وجود صندوق للشكاوى، ووجود نماذج واضحة لتقديم  رضىمن المتوسطة تظهر النتائج بدرجة
  ديم الشكوى، والتعامل مع الشكاوى المقدمة.الشكوى، وطرق تق
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o ن الرسوم مفروضة بتعليمات من أ ، علماً اإلجراءات والرسوم في الدينامومترعن  رضىتظهر النتائج بدرجة متوسطة من ال
 .  مؤسسة خاصة معتمدة من قبل الوزارة مترمو اأن الدينحيث ، راء دراسات حول التكلفة والمنفعةالوزارة وتمت بعد اج

 قلقيلية، يطا، نابلس، سلفيت، طوباس، أبو ديس، على النحو التالي: رضى المراجعين  ةحسب درج ترتيب المديريات انك
 جنين، طولكرم، الخليل، مقر الوزارة، دورا، رام اهللا، بيت لحم، أريحا.

  المحاور.كانت عالية في الدرجة الكلية وفي كافة لكافة المديريات استجابات عينة الدراسة للمراجعين 
  استجابات عينة الدراسة للمراجعين حسب المديريات كانت عالية في مديرية: قلقيلية، يطا، نابلس، سلفيت، طوباس، أبو

  كانت اإلستجابات متوسطة في مديرية دورا، رام اهللا، بيت لحم، أريحا.و  ديس، جنين، طولكرم، الخليل، ومقر الوزارة.
  المركبات، ويوضح ذلك أن تجديد ترخيص  خدمة لخدمات المتلقاه كانتين حسب اللمراجعأعلى نسبة من عينة الدراسة

 .غالبية المراجعين يتوجهون إلى مديريات السير لترخيص أو تجديد ترخيص المركبات
  ما الفترة الوقت المستغرق إلنهاء المعاملة وقبل استالمها من البنك كانت  للمراجعين حسبأعلى نسبة من عينة الدراسة

 في فترة مقبولة. ) دقيقة، حيث أن غالبية المراجعين أنهوا معاملتهم30-15( بين
  المديرية نفسها، الصحف، اإلعالنات، معرفة معلومات كانت غير ذلك  للمراجعين حسبأعلى نسبة من عينة الدراسة)

 ،..... إلخ).عن الخدمات التلفاز، األصدقاء، المعارف، عدم توفر معلومات
 أبو ديس(أريحا، بإستثناء مديرية  في كافة المديريات ادر الوظيفي من قبل المراجعينعن الك ىوجود رض(. 
  من حملة البكالوريوس كانت حسب المؤهل العلميللكادر الوظيفي أعلى نسبة من عينة الدراسة. 
  العمل، الوصف  المحاور (بيئة غالبيةجاءت استجابات عينة الدراسة للكادر الوظيفي متوسطة في القيمة الكلية وفي

 .وعالية في محور التقييم ،وكانت اإلستجابة ضعيفة في محور الراتب الوظيفي، التحفيز، االحتياجات التدريبية)
 منها:  اشكالياتللكادر الوظيفي في عدة  وجود تباين في نسبة االستجابات 

o غير كافية. توفر مقومات األمان والسالمة في بيئة العمل 
o من حيث مكان ومكتب وأدوات لوجستية خاصة بالموظف.عملهأثناء للموظف  مناسبةلاوفر الخصوصية تت ال ، 
o  لمخصصة للموظف مع احتياجات العملناسب المساحة اتتال. 
o لموظف.الموكلة لالمهام و  الئمفي حال وجود الوصف الوظيفي ال يت 
o  ف في عملية تقييم أداؤه من قبل المدير مناقشة الموظال يتم و يعكس فعليًا أداء الموظف في العمل، ال تقييم األداء

 .المباشر
o  الراتب الذي يتقاضاه الموظف وحجم المهام وبالسوق المحلي وبزمالء العمل.عن  رضىالعدم 
o  حسب احتياجات العمل.وال بشكل موضوعي، ال تتم اإلحتياجات التدريبية 
o ءات المتعلقة بالعمل.جراعلى كافة االيتم ال و  ،حسب االحتياجات الوظيفية يتم ال التدريب 
o شكل تو  لها األثر اإليجابي في رفع الكفاءة اإلنتاجية، حيث عدم تلقي حوافز مادية ومعنوية مقابل العمل اإلضافي

 .حوافز تشجيعية
o التي تتعلق بمهام عمله.القرارت  إتخاذ عدم اشراك الموظف في 
o عمله.لموظف على القرارات اإلدارية المتعلقة باطالع ام عد 
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  قترحاتمال
  ادًا إلى نتائج الدراسة يمكن اقتراح ما يأتي:ناست
 المقترحات الخاصة بالمراجعين  
  من خالل الطلب  مديرية (نابلس، رام اهللا، أبو ديس، بيت لحم) ومقر الوزارةفي  مراجعينلقف سيارات خاص لاتوفير مو

  .المبنى لمبنى مالئم تغيير وأ، أو بناء طابق اضافيراضي جانب المديريات ألتخصيص من وزارة المالية 

 وتحديدًا دائرة الفحص (الفاحصين) اتزيادة عدد الكادر الوظيفي في المديري .  
 مؤهلة لذلكالفي المديريات غير  خدمةلللتسهيل الوصول  ةلذوي االحتياجات الخاصفي المديريات  تجهيز ممرات خاصة. 
 قل.أسرع وجهد ألة في وقت تفعيل سياسة الشباك الواحد مما يساهم في إنهاء المعام  

  سماء الموظفينأب ةبطاقات تعريفيتوفير. 
  نتظار مناسبة لجمهور المراجعين تشمل عدد كافي من الكراسي، تهوية مناسبة، مظالت، مكيفات، توفير اتوفير قاعات

  لخإمياه صحية... اتتوفير دور و ، في المديريات التي ليست لديها ماكنة نظام االستدعاء الرقمي
 ورفع منة صباحًا ولغاية الثالثة مساءً ام موظف البنك (الصندوق) بساعات الدوام الرسمي للمديرية من الساعة الثاز ال ،

  توصية لسلطة النقد لرفد المديريات الرئيسة بموظف بنك اضافي.
 .تغذية البيانات المتعلقة بالمخالفات لتوفير الوقت والجهد على المواطن 
  وتغيير بعض المباني المباني من خالل بناء طابق اضافيلتخصيص جزء من الموازنة بهدف توسيع االيعاز لوزارة المالية ،

  .بسبب قدمها وعدم مالئمتها
  ربط مديريات النقل والمواصالت بالجهات ذات العالقة مثل وزارة الصحة فيما يتعلق بالفحوصات الطبية لتجديد الرخص

    جديد .الشخصية والتي تتطلب تقرير طبي عند الت
                                        

  الوظيفي المقترحات الخاصة بالكادر  
  
           رونيًا فيما الشرطة الكت والجهات الحكومية ذات العالقة اسوة بالربط معالتنسيق والتعاون ما بين وزارة النقل والمواصالت

 .مخالفاتيخص ال
          مفتشي مهن عدة مجاالت منها : فحص المركبات في ات عمل متخصصة للموظفينعقد دورات تدريبية وورش ،

 ، باالضافة الى مهارات التعامل مع الجمهور.الخ).المواصالت (قطع الغيار وكراجات الصيانة ......
           مبنى المديرية. لتسهيل الحركة داخلالمراجعين والموظفين و بالعمل على إعادة تأهيل مبانى المديريات بما يليق  

          . العمل على األرشفة اإللكترونية الفورية على ملفات المركبات والسائقين في المديريات  

           .تفعيل دور الرقابة الداخلية في الوزارة  

          العمل على تطوير برنامج الترخيص ليتالئم مع التطورات في مجال النقل.  

          للموظفين لتحسين بيئة العمل.    لمستلزمات اللوجستيةتوفير كافة ا  
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          م السنوي للموظفيمنح الترقيات والعالوات بإالستناد للمؤهل العلمي وسنوات الخبرة والتقي.  

          بما يتناسب مع حجم العمل. زيادة عدد الكادر الوظيفي في المديريات  

        للموظفين شكل حوافز تشجيعيةلتوعالوة المخاطرة ة نويالنقدية والمعت آالمكاف يمتقدل    رفع توصية لمجلس الوزراء .  

          منح بطاقة الوصف الوظيفي الخاصة للكادر الوظيفي مع تحديد مهام الموظف بما يتناسب وبطاقة الوصف.  

          .القضاء على ظاهرة المحسوبية والواسطة في العمل  
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 المصادر والمراجع  
 ،خطة التنمية الوطنية.2016- 2014(  دولة فلسطين ،( 
 ،الوطنية. أجندة السياسات)، 2022- 2017(  دولة فلسطين 
 .وزارة النقل والمواصالت 
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