
 

- 0 - 

 

 أصحاب العالقة منهجية قياس رأي
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 أصحاب العالقة منهجية قياس رأي

 

 أصحاب العالقة رأي قياس منهجية
 

 

 
 

 :املصلخة ذوي تعسيف

 خدَات َٔ املطتفٝدٕٚ بأِْٗ املٓٗذ١ٝ ٖرٙ يف حتدٜدِٖ ٚمت ،ايرب اخلري١ٜ ظُع١ٝ عالق١ تسبطِٗ ايرٜٔ األغداص ِٖ

 .باجلُع١ٝ ٚايعإًَٛ اإلداز٠، دلًظ ٚأعطا٤ ايع١َُٝٛ اجلُع١ٝ ٚأعطا٤ اجلُع١ٝ، ٜدعُٕٛ ايرٜٔ ٚاملاحنٕٛ اجلُع١ٝ،

 :املصلخة ذوي زأي قياس منهجية تعسيف

 حتدٜد اخلطٛات تًو ٚتػٌُ املصًش١، ذٟٚ زأٟ قٝاع يف املتبع١ ايتفص١ًٝٝ ٚاإلدسا٤ات اخلطٛات بٗا ُٜكصد

 تطبٝكٗا ٚإدسا٤ات تطبٝكٗا َٔ ٚاملطؤٍٚ عًُٗا ْطام ٚحتدٜد اضتدداَٗا، َٔ ٚاهلدف ٚتعسٜفٗا ايكٝاع أدا٠

 .تٓفٝرٖا يدٚز١ٜ ايص١َٝٓ ٚايفرت٠

 :الكياس أداة

 َٚٔ هلا، ٚرلطط َٓظ١ُ خطٛات خالٍ َٔ املصًش١ ذٟٚ زأٟ قٝاع بٛاضطتٗا ٜتِ اييت ايٛض١ًٝ بٗا ُٜكصد

 .ٚغريٖا اهلاتفٞ ٚاالتصاٍ ايػدص١ٝ ٚاملكاب١ً ايٛزقٞ االضتبٝإ ايٛضا٥ٌ تًو

 :التعسيف

 .ايكٝاع يف اضتدداَٗا ٜتِ اييت األدا٠ تعسٜف ٖٓا ب٘ ُٜكصد

 :اهلدف

 .ايكٝاع أدا٠ بٓا٤ مت أدًٗا َٔ اييت األٖداف حتدٜد ٖٚٛ

 

 

 

أداة 
 انمياس

 انتعزيف

 انهذف

نظاق 
 انعمم

 انمسؤول

اجزاءاث 
 انتطبيك

دوريت 
 انتنفيذ
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 أصحاب العالقة منهجية قياس رأي

 

 :العنل نطام

 ف١٦ ٚيهٌ بسْاَر يهٌ َٓاضب١ قٝاع أدٚات تصُِٝ مت سٝح ايكٝاع، أدا٠ اضتدداّ فٝٗا ٜتِ اييت ايرباَر ٖٛ ايعٌُ ْطام

 .ْفط٘ املطتفٝد طبٝع١ سطب ٚنريو املطتفٝد ٖرا ٜتًكاٖا اييت اخلد١َ ْٛع سطب املطتفٝدٜٔ ف٦ات َٔ

 :املسؤول

 .ايكٝاع أدا٠ تطبٝل َٔ املطؤٍٚ املٛظف ٖٛ

 :التطبيل إجساءات

 أٚ األدا٠ نتصُِٝ ٚاسد٠ ملس٠ تتِ إدسا٤ات إىل ٚتٓكطِ ايكٝاع، ع١ًُٝ يتطبٝل بٗا ايكٝاّ ٜتِ اييت يًدطٛات ٚصف ٖٞ

 .اجلُع١ٝ خدَات تٓفٝر بتهساز َتهسز٠ ٚإدسا٤ات صٓعٗا،

 :التنفير دوزية

 .ذلدد٠ فرت٠ خالٍ ايكٝاع أدا٠ تطبٝل َسات عدد بٗا ُٜكصد
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 أصحاب العالقة منهجية قياس رأي

 أداة االستبيان الورقي منهجية
 

 

 
 

 :التعسيف

 ُقدَِّت اييت اخلد١َ سٍٛ املطتٗدفني آزا٤ أٚ َعًَٛات ع٢ً احلصٍٛ بكصد تعّد ٚاييت املهتٛب١ األض١ً٦ َٔ دلُٛع١ ٖٛ

 تتطًب ٚاييت االدتُاع١ٝ بايعًّٛ اخلاص١ ايبٝاْات مجع يف املطتدد١َ األدٚات أنجس َٔ االضتبٝإ ٜٚعترب هلِ،

 .األفساد آزا٤ أٚ تصٛزات أٚ َعتكدات أٚ َعًَٛات ع٢ً احلصٍٛ

 :اهلدف

 .املطتفٝد َع ايتٛاصٌ بٝاْات ع٢ً احلصٍٛ.  1

 .ي٘ املكد١ََّ اخلد١َ يف املطتفٝد زأٟ ع٢ً احلصٍٛ.  2

 .ي٘ املكد١ََّ اخلد١َ عٔ املطتفٝد زضا َد٣ قٝاع.  3

 :العنل نطام

 

 

 :املسؤول

 املطؤٍٚ بساَر  ّ

 َطؤٍٚ خدَات املطتفٝدٜٔ ايسعا١ٜ االدتُاع١ٝ 1

 أخصا٥ٞ اإلزغاد األضسٟ  األضسٟ( أيف١ )املسنص 2

 َدٜس ايرباَر ٚاملػازٜع َعاف٢ )ايًذ١ٓ ايطب١ٝ( 3

 

االستبيان 
 انىرلي

 انتعزيف

 انهذف

نظاق 
 انعمم

 انمسؤول

اجزاءاث 
 انتطبيك

دوريت 
 انتنفيذ

 َعاف٢بساَر  أيف١بساَر  بساَر ايسعا١ٜ
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 أصحاب العالقة منهجية قياس رأي

 :التطبيل إجساءات

 :(واحدة ملرة تتم) األولية اإلجراءات (أ)

 .َعاف٢( -أيف١  -)ايسعا١ٜ  بساَر ملتطًبات ٚفًكا االضتبٝإ أض١ً٦ َطٛد٠ نتاب١.  1

 .َعاف٢( -أيف١  -)ايسعا١ٜ  بساَر َدٜسٟ ع٢ً االضتبٝإ أض١ً٦ َطٛد٠ عسض.  2

 .اجلٛد٠ ٚايتطٜٛس َدٜس ع٢ً االضتبٝإ أض١ً٦ َطٛد٠ عسض.  3

 .االضتبٝإ ٚغهٌ حملت٣ٛ املدٜس ايتٓفٝرٟ  اعتُاد.  4

 .ايٓٗا٥ٞ بػهً٘ االضتبٝإ تصُِٝ.  5

 .ايتٓفٝرٟ املدٜس َٔ يالضتبٝإ ايٓٗا٥ٞ االعتُاد.  6

 :االستبيان تطبيق إجراءات (ب)

 .ايتٓفٝر َٛعد عٔ األقٌ ع٢ً ٚاسد ّٜٛ قبٌ ايربْاَر َٔ املطتفٝدٜٔ عدد سطب االضتبٝإ ْطذ.  1

 .باملطتفٝدٜٔ اخلاص١ ٚزاماأل ضُٔ االضتبٝإ ٚضع ٜتِ.  2

 .اخلد١َ املكد١َ هلِ ْٗا١ٜ قبٌ االضتبٝإ تعب١٦ بطسٚز٠ املطتفٝدٜٔ ترنري ٜتِ.  3

 .املطتفٝدٜٔ قبٌ َٔ تعب٦ت٘ بعد االضتبٝاْات مجع ٜتِ.  4

 .اإلنطٌ بسْاَر ع٢ً اآليٞ احلاضب ع٢ً االضتبٝاْات بٝاْات إدخاٍ ٜتِ.  5

 .ايبٝاْات إدخاٍ إنُاٍ بعد ايٓتا٥ر اضتدساز ٜتِ.  6

 .امل١ٜٛ٦ ٚايٓطب١ ايبٝا١ْٝ بايسضّٛ َٛضًشا املطتفٝدٜٔ زأٟ قٝاع ٜتِ.  7

 .ٚايتطٜٛساجلٛد٠  َدٜس إىل ايٓتا٥ر زفع.  8

 ايتٓفٝرٟ دٜسامل إىل االضتبٝإ ْتا٥ر إزضاٍ.  9

 .تكدميٗا مت اييت اخلد١َ تكسٜس إىل ايٓتٝذ١ إضاف١.  11

 :التنفير دوزية

 .َس٠ ٚاسد٠عاّ  نٌ يف ايٛزقٞ االضتبٝإ تٓفٝر ٜتِ .
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 أصحاب العالقة منهجية قياس رأي

 االستبيان الورقي أداة نموذج
 

  َا خلد١َ املكد١َ يهِ ؟ ( أ

     اخلد١َ ٖٞ : 
 

 (√) عال١َ بٛضع االختٝاز يهِ؟ املكد١َ اخلد١َ َٔ اضتفادتهِ َد٣ َا  ( ب

 دًدا َٓاضب١ غري َٓاضب١ غري حتطني إىل حتتاز َٓاضب١  دًدا َٓاضب١ املٛضٛع 

      اخلد١َ َطت٣ٛ تكِٝٝ
 

 (األع٢ً ٖٛ 4 ايسقِ) ايتكِٝٝ دزد١ ؟ اخلد١َ دٛد٠ َد٣ َا ( ز

 0 1 2 3 4 املٛضٛع 

      . اخلد١َ إىل ايٛصٍٛ ضٗٛي١ َطت٣ٛ 1

      . اخلد١َ ع٢ً يًشصٍٛ ايص١َٝٓ املد٠ َطت٣ٛ 2

      . اخلد١َ َٚكدَٞ ايعاًَني ٚنفا٠٤ ضًٛى َطت٣ٛ 3

      .اخلد١َ َٔ املطتفٝدٜٔ يطًب االضتذاب١ َد٣ 4

      .اخلد١َ تكدِٜ يف ٚاالبتهاز اإلبداع َد٣ 5

      .اخلد١َ تكدِٜ يف ايتٛاصٌ ٚضٗٛي١ َس١ْٚ َد٣ 6

      .يًُطتفٝدٜٔ ٚايتعًُٝات اإلدسا٤ات ٚٚضٛح غفاف١ٝ َد٣ 7

      .املطتفٝدٜٔ غها٣ٚ َعاجل١ َد٣ 8

      .اخلدَات تكدِٜ يف األخطا٤ دزد١ َد٣ 9

      . اخلد١َ جلٛد٠ ايعاّ ايتكِٝٝ 11

 

 ؟سٍٛ اخلد١َ  غه٣ٛ-اقرتاح -ٌٖ يد١ٜ َالسظ١ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 6 - 

 

 أصحاب العالقة منهجية قياس رأي

 المقابلة الشخصيةأداة  منهجية
 

 

 
 

 :التعسيف

 َطت٣ٛ يف زأٜ٘ َعسف١ بػسض أخس٣ د١ٗ َٔ ٚاملطتفٝد د١ٗ َٔ املطؤٍٚ املٛظف بني ذلادث١ ٖٞ ايػدص١ٝ املكاب١ً

 األغداص َٔ عًٝٗا اإلداب١ تتطًب اييت املٛظف َٔ األض١ً٦ َٔ دلُٛع١ عرب احملادث١ ٚتتِ ي٘، املكد١َ اخلد١َ

 .ملطتفٝدٜٔا

 :اهلدف

 .ي٘ املكد١ََّ اخلد١َ يف املطتفٝد زأٟ ع٢ً احلصٍٛ. 1

 .ي٘ املكد١ََّ اخلد١َ عٔ املطتفٝد زضا َد٣ قٝاع.  2

 :العنل نطام

 

 

 :املسؤول

 املطؤٍٚ بساَر  ّ

 َطؤٍٚ خدَات املطتفٝدٜٔ ايسعا١ٜ االدتُاع١ٝ 1

 أخصا٥ٞ اإلزغاد األضسٟ  )املسنص األضسٟ( أيف١ 2

 َدٜس ايرباَر ٚاملػازٜع َعاف٢ )ايًذ١ٓ ايطب١ٝ( 3

 َٓطل َهاتب ايتربعات إداز٠ ت١ُٝٓ املٛازد 4

 

انممابهت 
 انشخصيت

 انتعزيف

 انهذف

نظاق 
 انعمم

 انمسؤول

اجزاءاث 
 انتطبيك

دوريت 
 انتنفيذ

 خدَات ت١ُٝٓ املٛازد َعاف٢بساَر  أيف١بساَر  بساَر ايسعا١ٜ
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 أصحاب العالقة منهجية قياس رأي

 :التطبيل إجساءات

 :(واحدة ملرة تتم) األولية اإلجراءات (أ)

 .ت١ُٝٓ املٛازد(-َعاف٢ -  أيف١-)ايسعا١ٜ  بساَر ملتطًبات ٚفًكا املكاب١ً أض١ً٦ َطٛد٠ نتاب١.  1

 .ت١ُٝٓ املٛازد( -َعاف٢ -أيف١  -)ايسعا١ٜ  بساَر َدٜسٟ ع٢ً املكاب١ً أض١ً٦ َطٛد٠ عسض.  2

 .اجلٛد٠ ٚايتطٜٛس َدٜس ع٢ً املكاب١ً أض١ً٦ َطٛد٠ عسض.  3

 .املكاب١ً ايػدص١ٝ  حملت٣ٛ املدٜس ايتٓفٝرٟ  اعتُاد.  4

 :املقابلة تطبيق إجراءات (ب) 

ًٝا َطتفٝدٜٔ 4 بتشدٜد املطؤٍٚ ٜكّٛ.  1  .غٗس نٌ يف َعِٗ املكاب١ً إلدسا٤ بسْاَر يهٌ عػٛا٥

 .ايػٗس َداز ع٢ً أٜاّ 5 نٌ ٚاسد٠ َكاب١ً مبعدٍ املكابالت ُتذَس٣.  2

 ٜٚتِ أخس٣ َس٠ َعِٗ املكاب١ً تتهسز ال ست٢ آخس نػف يف َعِٗ املكاب١ً متت ايرٜٔ املطتفٝدٜٔ بٝاْات ٚضع ٜتِ.  3

 .ددد َطتفٝدٜٔ اختٝاز عٓد ددٜد٠ َس٠ نٌ يف املطؤٍٚ إيٝ٘ ٜٚسدع..  اإلداز٠ املع١ٝٓ َدٜس يد٣ سفظِٗ

 .غٗس نٌ بٓٗا١ٜ ايٓتا٥ر اضتدساز ٜتِ.  4

 .امل١ٜٛ٦ ٚايٓطب١ ايبٝا١ْٝ بايسضّٛ َٛضًشا املطتفٝدٜٔ زأٟ قٝاع ٜتِ.  5

 .اجلٛد٠ ٚايتطٜٛس َدٜس إىل ايٓتا٥ر زفع.  6

 .تكدميٗا مت اييت اخلد١َ تكسٜس إىل ايٓتٝذ١ إضاف١.  7

 :التنفير دوزية

 . احملدد٠ اإلدازات َٔ إداز٠ نٌ َٔ َطتفٝدٜٔ ألزبع١ غٗس نٌ َسات 4 ايػدص١ٝ املكاب١ً تٓفٝر ٜتِ .
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 أصحاب العالقة منهجية قياس رأي

 الشخصية المقابلة أداة نموذج
 

  َا خلد١َ املكد١َ يهِ ؟ ( ت

     اخلد١َ ٖٞ : 
 

 (√) عال١َ بٛضع االختٝاز يهِ؟ املكد١َ اخلد١َ َٔ اضتفادتهِ َد٣ َا  ( خ

 دًدا َٓاضب١ غري َٓاضب١ غري حتطني إىل حتتاز َٓاضب١  دًدا َٓاضب١ املٛضٛع 

      اخلد١َ َطت٣ٛ تكِٝٝ
 

 (األع٢ً ٖٛ 4 ايسقِ) ايتكِٝٝ دزد١ ؟ اخلد١َ دٛد٠ َد٣ َا ( ح

 0 1 2 3 4 املٛضٛع 

      . اخلد١َ إىل ايٛصٍٛ ضٗٛي١ َطت٣ٛ 1

      . اخلد١َ ع٢ً يًشصٍٛ ايص١َٝٓ املد٠ َطت٣ٛ 2

      . اخلد١َ َٚكدَٞ ايعاًَني ٚنفا٠٤ ضًٛى َطت٣ٛ 3

      .اخلد١َ َٔ املطتفٝدٜٔ يطًب االضتذاب١ َد٣ 4

      .اخلد١َ تكدِٜ يف ٚاالبتهاز اإلبداع َد٣ 5

      .اخلد١َ تكدِٜ يف ايتٛاصٌ ٚضٗٛي١ َس١ْٚ َد٣ 6

      .يًُطتفٝدٜٔ ٚايتعًُٝات اإلدسا٤ات ٚٚضٛح غفاف١ٝ َد٣ 7

      .املطتفٝدٜٔ غها٣ٚ َعاجل١ َد٣ 8

      .اخلدَات تكدِٜ يف األخطا٤ دزد١ َد٣ 9

      . اخلد١َ جلٛد٠ ايعاّ ايتكِٝٝ 11

 

 ؟سٍٛ اخلد١َ  غه٣ٛ-اقرتاح -ٌٖ يد١ٜ َالسظ١ 
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 أصحاب العالقة منهجية قياس رأي

 الهاتفي االتصال أداة منهجية
 

 

 
 

 :التعسيف

 َطت٣ٛ يف زأٜ٘ َعسف١ بػسض أخس٣ د١ٗ َٔ ٚاملطتفٝد د١ٗ َٔ املطؤٍٚ املٛظف بني ذلادث١ ٖٛ اهلاتفٞ االتصاٍ

 األغداص َٔ عًٝٗا اإلداب١ تتطًب اييت املٛظف َٔ األض١ً٦ َٔ دلُٛع١ عرب احملادث١ ٚتتِ ي٘، املكد١َ اخلد١َ

 .املطتفٝدٜٔ

 :اهلدف

 .ي٘ املكد١ََّ اخلد١َ يف املطتفٝد زأٟ ع٢ً احلصٍٛ. 1

 .ي٘ املكد١ََّ اخلد١َ عٔ املطتفٝد زضا َد٣ قٝاع.  2

 :العنل نطام

 

 

 :املسؤول

 َٓطل اجلٛد٠ ٚايتطٜٛس

 :التطبيل إجساءات

 :(واحدة ملرة تتم) األولية اإلجراءات (أ)

 .بسْاَر نٌ ملتطًبات ٚفًكا اهلاتفٞ االتصاٍ أض١ً٦ َطٛد٠ نتاب١. 1

االتصال 
 انهاتفي

 انتعزيف

 انهذف

نظاق 
 انعمم

 انمسؤول

اجزاءاث 
 انتطبيك

دوريت 
 انتنفيذ

 مجٝع بساَر اجلُع١ٝ
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 أصحاب العالقة منهجية قياس رأي

 .َدٜس اجلٛد٠ ٚايتطٜٛس ع٢ً اهلاتفٞ االتصاٍ أض١ً٦ َطٛد٠ عسض.  2

  .اهلاتفٞ االتصاٍ حملت٣ٛ يتٓفٝرٟا املدٜس اعتُاد .  3

 :االستبيان تطبيق إجراءات (ب)

ًٝا َطتفٝدٜٔ 4 بتشدٜد املطؤٍٚ ٜكّٛ.  1  .غٗس نٌ يف بسْاَر يهٌ عػٛا٥

 .ايػٗس َداز ع٢ً أٜاّ 5 نٌ ٚاسد اتصاٍ مبعدٍ االتصاالت ُتذَس٣.  2

 ٜٚتِ أخس٣ َس٠بِٗ  االتصاٍ ٜتهسز ال ست٢ آخس نػف يفبِٗ  االتصاٍ مت ايرٜٔ املطتفٝدٜٔ بٝاْات ٚضع ٜتِ.  3

 .ددد َطتفٝدٜٔ اختٝاز عٓد ددٜد٠ َس٠ نٌ يف املطؤٍٚ إيٝ٘ ٜٚسدع..  اجلٛد٠ ٚايتطٜٛس َدٜس يد٣ سفظِٗ

 .غٗس نٌ بٓٗا١ٜ ايٓتا٥ر اضتدساز ٜتِ.  4

 .امل١ٜٛ٦ ٚايٓطب١ ايبٝا١ْٝ بايسضّٛ َٛضًشا املطتفٝدٜٔ زأٟ قٝاع ٜتِ.  5

 .اجلٛد٠ ٚايتطٜٛس َدٜس إىل ايٓتا٥ر زفع.  6

 .تكدميٗا مت اييت اخلد١َ تكسٜس إىل ايٓتٝذ١ إضاف١.  7

 

 :التنفير دوزية

 املع١ٝٓ . اإلدازات َٔ إداز٠ نٌ َٔ َطتفٝدٜٔ ألزبع١ غٗس نٌ َسات 4 االتصاٍ اهلاتفٞ تٓفٝر ٜتِ

 

 االتصال الهاتفي أداة نموذج
 

  َا خلد١َ املكد١َ يهِ ؟ ( أ

     اخلد١َ ٖٞ : 
 

  يهِ؟ املكد١َ اخلد١َ َٔ اضتفادتهِ َد٣ َا  ( ب

 ايدزد١ املطًٛب

 1 2 3 4 5 ( املطت٣ٛ األع5٢ً( املطت٣ٛ األد٢ْ ٚميجٌ )1) ايسقِ ميجٌ سٝح املٓاضب ايسقِ اختٝاز
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 أصحاب العالقة منهجية قياس رأي

 

 االقتراحات والشكاوي أداة منهجية
 

 

 
 

 :التعسيف

 ايفسص١ تتاح سٝح اجلُع١ٝ خدَات َٔ املطتفٝدٜٔ ٚغها٣ٚ آزا٤ َعسف١ ٚضا٥ٌ َٔ ٚض١ًٝ ٖٛ ٚايػها٣ٚ االقرتاسات أدا٠

 تٛضع صٓادٜل عرب ٚذيو زغبت٘ سطب ٜػا٤ ٚقتُا عس١ٜ ٚغها٣ٚ َكرتسات َٔ بباي٘ خيطس َا نٌ يهتاب١ يًُطتفٝد

 .يًذُع١ٝ اإليهرتْٚٞ املٛقع أٚعرب باجلُع١ٝ

 :اهلدف

 .ي٘ املكد١ََّ اخلد١َ يف املطتفٝد زأٟ ع٢ً احلصٍٛ.  1

 .تا١َ بطس١ٜ غهٛاِٖ يتكدِٜ يًُطتفٝدٜٔ ايفسص١ إتاس١.  2

 .املطتفٝدٜٔ َٚكرتسات آزا٤ َٔ االضتفاد٠.  3

 .ي٘ املكد١ََّ اخلد١َ عٔ املطتفٝد زضا َد٣ قٝاع.  4

 

 

 

 

 

االلتزاحاث 
 وانشكاوي

 انتعزيف

 انهذف

نظاق 
 انعمم

 انمسؤول

اجزاءاث 
 انتطبيك

دوريت 
 انتنفيذ
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 أصحاب العالقة منهجية قياس رأي

 :العنل نطام

 

 

 :املسؤول

 َدٜس اجلٛد٠ ٚايتطٜٛس

 :التطبيل إجساءات

 :(واحدة ملرة تتم) األولية اإلجراءات (أ)

 .ٚايٓطا٤ ايسداٍ أقطاّ يف ذُع١ٝيً ايتٛشٜعات املها١ْٝ عدد سطب صٓدٚم َٔ أنجس تصُِٝ ٜتِ.  1

 .ٚايػها٣ٚ باالقرتاسات خاص١ ٚداذب مجٌٝ بػهٌ صٓادٜل غسا٤ ٜتِ.  2

 .اجلٛد٠ ٚايتطٜٛس َدٜس عٓد ايصٓادٜل َفاتٝح سفظ ٜتِ.  3

 .ٚاإليهرت١ْٝٚ ايٛزق١ٝ االضتبٝاْات يف ٚايػها٣ٚ يالقرتاسات بٓد ٚضع ٜتِ.  4

 .اإليهرتْٚٞ اجلُع١ٝ مبٛقع ٚايػها٣ٚ االقرتاسات زابط تفعٌٝ ٜتِ.  5

 :آلية االقرتاحات والشكاوي  (ب)

 

 

 

 ايػهاٟٚ ٚاالقرتاسات

 املٛقع اإليهرتْٚٞ َٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ
بٓد االقرتاسات ٚايػهاٟٚ يف  

 نٌ اضتبٝإ

 ايصٓدٚم

 بساَر اجلُع١ٝمجٝع 
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 أصحاب العالقة منهجية قياس رأي

 :التطبيق إجراءات (ب) 

 :والشكاوى االقرتاحات صندوق إجراءات (1

 .دا١ُ٥ بصف١ َٛدٛد٠ ٚتظٌ هلا املدصص١ األَانٔ يف ايصٓادٜل ُتٛضع.  1

 .اجلٛد٠ ٚايتطٜٛس َدٜس إىل ٚإسطازٖا أضبٛع نٌ ْٗا١ٜ األٚزام ظُع ايعاٌَ ٜكّٛ.  2

 .إداز٠ أٚ بسْاَر نٌ سطب ٚاملكرتسات ايػها٣ٚ بفسش اجلٛد٠ ٚايتطٜٛس َدٜس ٜكّٛ.  3

 .باجلُع١ٝ املع١ٝٓ اإلداز٠ أٚ يًربْاَر ٚفًكا ايػه٣ٛ ملٛضٛع املٓاضب١ احلًٍٛ ٚضع ٜتِ.  4

 .املدٜس ايتٓفٝرٟ إىل املكرتسات ْتا٥ر أٚ ايػه٣ٛ سًٍٛ ْتا٥ر إزضاٍ.  5

 .املع١ٝٓ ٚاإلداز٠ اجلٛد٠ ٚايتطٜٛس َدٜس بني ٚاملكرتسات ايػها٣ٚ َعاجل١ ْتا٥ر َٓاقػ١ تتِ.  6

 .تكدميٗا مت اييت اخلد١َ تكسٜس إىل ايٓتٝذ١ إضاف١.  7

 :اإللكرتوني باملوقع والشكاوى االقرتاحات صندوق إجراءات (2

 .أضبٛع نٌ ْٗا١ٜ املدخ١ً ايبٝاْات ظُع اجلٛد٠ ٚايتطٜٛس َدٜس ٜكّٛ.  1

 .إداز٠ أٚ بسْاَر نٌ سطب ٚاملكرتسات ايػها٣ٚ بفسش اجلٛد٠ ٚايتطٜٛس َدٜس ٜكّٛ.  2

 .باجلُع١ٝ املع١ٝٓ اإلداز٠ أٚ يًربْاَر ٚفًكا ايػه٣ٛ ملٛضٛع املٓاضب١ احلًٍٛ ٚضع ٜتِ.  3

 .املدٜس ايتٓفٝرٟ إىل املكرتسات ْتا٥ر أٚ ايػه٣ٛ سًٍٛ ْتا٥ر إزضاٍ.  4

 .املع١ٝٓ ٚاإلداز٠ اجلٛد٠ ٚايتطٜٛس َدٜس ٚاملكرتسات ايػها٣ٚ َعاجل١ ْتا٥ر َٓاقػ١ تتِ.  5

 .تكدميٗا مت اييت اخلد١َ تكسٜس إىل ايٓتٝذ١ إضاف١.  6

 :االجتماعي التواصل مبواقع والشكاوى االقرتاحات إجراءات ( 3

 االقرتاسات ع٢ً أًٜطا حيتٟٛ ٚايرٟ املطتفٝدٜٔ بسأٟ اخلاص اإليهرتْٚٞ ايسابط بٓػس ٚايٓػس اإلعالّ أخصا٥ٞ ٜكّٛ.  1

 .١َٜٝٛ بصٛز٠ االدتُاعٞ ايتٛاصٌ َٛاقع ع٢ً ٚايػها٣ٚ

 .أضبٛع نٌ ْٗا١ٜ املدخ١ً ايبٝاْات ظُع اجلٛد٠ ٚايتطٜٛس َدٜس ٜكّٛ.  2

 .إداز٠ أٚ بسْاَر نٌ سطب ٚاملكرتسات ايػها٣ٚ بفسش اجلٛد٠ ٚايتطٜٛس َدٜس ٜكّٛ.  3
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 أصحاب العالقة منهجية قياس رأي

 .باجلُع١ٝ املع١ٝٓ اإلداز٠ أٚ يًربْاَر ٚفًكا ايػه٣ٛ ملٛضٛع املٓاضب١ احلًٍٛ ٚضع ٜتِ.  4

 .باملكرتح املع١ٝٓ اإلداز٠ أٚ ايربْاَر َع املكرتسات َٓاقػ١ ٜتِ.  5

 .املدٜس ايتٓفٝرٟ إىل املكرتسات ْتا٥ر أٚ ايػه٣ٛ سًٍٛ ْتا٥ر إزضاٍ.  6

 .املع١ٝٓ ٚاإلداز٠اجلٛد٠ ٚايتطٜٛس  َدٜس بني ٚاملكرتسات ايػها٣ٚ َعاجل١ ْتا٥ر َٓاقػ١ تتِ.  7

 .تكدميٗا مت اييت اخلد١َ تكسٜس إىل ايٓتٝذ١ إضاف١.  8

 :الورقية باالستبيانات املدرجة والشكاوى االقرتاحات إجراءات ( 4

 .غٗس نٌ ْٗا١ٜ ايٛزق١ٝ باالضتبٝاْات املدزد١ ٚايػها٣ٚ االقرتاسات ظُع اجلٛد٠ ٚايتطٜٛس َدٜس ٜكّٛ.  1

 .إداز٠ أٚ بسْاَر نٌ سطب ٚاملكرتسات ايػها٣ٚ بفسش اجلٛد٠ ٚايتطٜٛس َدٜس ٜكّٛ.  2

 .باجلُع١ٝ املع١ٝٓ اإلداز٠ أٚ يًربْاَر ٚفًكا ايػه٣ٛ ملٛضٛع املٓاضب١ احلًٍٛ ٚضع ٜتِ.  3

 .املدٜس ايتٓفٝرٟ إىل املكرتسات ْتا٥ر أٚ ايػه٣ٛ سًٍٛ ْتا٥ر إزضاٍ.  4

 .املع١ٝٓ ٚاإلداز٠ اجلٛد٠ ٚايتطٜٛس َدٜس بني ٚاملكرتسات ايػها٣ٚ َعاجل١ ْتا٥ر َٓاقػ١ تتِ.  5

 .تكدميٗا مت اييت اخلد١َ تكسٜس إىل ايٓتٝذ١ إضاف١.  6

 :التنفير دوزية

 .أضبٛع نٌ ٚاسد٠ َس٠ ٚاملكرتسات ايػها٣ٚ صٓدٚم َسادع١ ٜتِ -

 .أضبٛع نٌ ٚاسد٠ َس٠ اجلُع١ٝ مبٛقع اإليهرتْٚٞ ايسابط يف املطتفٝدٜٔ َدخالت َسادع١ ٜتِ -

 والشكاوى االقتراحات أداة نموذج
 والشكاوى منوذج االقرتاحات

 اقرتاح

 

 

 غه٣ٛ

 

 

 ...............................: ....... (اختٝازٟ)زقِ اجلٛاٍ ............       : ..........................(اختٝازٟ )االضِ 
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 أصحاب العالقة منهجية قياس رأي

 اإللكتروني االستبيان أداة منهجية
 

 

 
 

 :التعسيف

ًٝا زض١ً امُل األض١ً٦ َٔ دلُٛع١ ٖٛ  ع٢ً احلصٍٛ بكصد تعّد ٚاييت ايعاد١ٜ اجلٛاٍ زضا٥ٌ أٚ اإلْرتْت خد١َ عرب إيهرتْٚ

 تطبٝكٗا ميهٔ اييت األدٚات َٔ اإليهرتْٚٞ االضتبٝإ ٜٚعترب هلِ، ُقدَِّت اييت اخلد١َ سٍٛ املطتٗدفني آزا٤ أٚ َعًَٛات

 بإغالم ذيو عٌُ فُٝهٓ٘ َعني ٚقت يف إْٗا٥٘ يف ٜسغب اخلد١َ َكدّ نإ إذا عدا َا، بصَٔ ايتكٝد دٕٚ ٚقت أٟ يف

 .يالضتبٝإ اإليهرتْٚٞ ايسابط

 :اهلدف

 .املطتفٝد َع ايتٛاصٌ بٝاْات ع٢ً احلصٍٛ.  1

 .ي٘ املكد١ََّ اخلد١َ يف املطتفٝد زأٟ ع٢ً احلصٍٛ.  2

 .ي٘ املكد١ََّ اخلد١َ عٔ املطتفٝد زضا َد٣ قٝاع.  3

 :العنل نطام

 

 

 :املسؤول

 املطؤٍٚ ايرباَر  ّ

 أخصا٥ٞ ت١ُٝٓ املٛازد قٝاع زضا املاحنني 1

 خدَات املطتفٝدٜٔ  قٝاع زضا املطتفٝدٜٔ 2

 َهتب املدٜس ايتٓفٝرٟ زأٟ أعطا٤ اجلُع١ٝ )ايع١َُٝٛ + دلًظ اإلداز٠ ( 3

 املٛازد ايبػس١َٜدٜس  قٝاع زضا ايعاًَني 4

االستبيان 
 االنكتزوني

 انتعزيف

 انهذف

نظاق 
 انعمم

 انمسؤول

اجزاءاث 
 انتطبيك

دوريت 
 انتنفيذ

قٝاع زضا ايعاًَني زأٟ أعطا٤ اجلُع١ٝ  قٝاع زضا املطتفٝدٜٔقٝاع زضا املاحنني 
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 أصحاب العالقة منهجية قياس رأي

 :التطبيل إجساءات

 :(واحدة ملرة تتم) األولية اإلجراءات (أ)

 ٚدلًظ اجلُع١ٝ أعطا٤ – املطتفٝدٜٔ – املاحنني) سد٠ ع٢ً ف١٦ نٌ ملتطًبات ٚفًكا االضتبٝإ أض١ً٦ َطٛد٠ نتاب١. 

 .(ايعاًَني –اإلداز٠

 .اجلٛد٠ ٚايتطٜٛس َدٜس ع٢ً االضتبٝإ أض١ً٦ َطٛد٠ عسض.  2

 .االضتبٝإ ٚغهٌ حملت٣ٛ ايتٓفٝرٟ  املدٜس اعتُاد.  3

 .ايٓٗا٥ٞ بػهً٘ االضتبٝإ تصُِٝ.  4

 .ايتٓفٝرٟ املدٜس َٔ يالضتبٝإ ايٓٗا٥ٞ االعتُاد.  5

 املدٜس َهتب َدٜس – خدَات املطتفٝدٜٔ إداز٠ – املٛازد ت١ُٝٓ إداز٠) ساضٛب أدٗص٠ مبفط١ً االضتبٝإ زابط سفظ.  6

 ت١ُٝٓ املٛازد ايبػس١ٜ( . َدٜس – ايعاّ

 :التطبيق إجراءات (ب) 

 .املطتفٝدٜٔ دٛاالت أزقاّ بتطذٌٝ املطؤٍٚ ٜكّٛ.  1

 .اإليهرتْٚٞ االضتبٝإ زابط َع اإلداز٠ املع١ٝٓ إىل األزقاّ إزضاٍ ٜتِ اخلد١َ اْتٗا٤ بعد.  2

 ايتطٜٛس َدٜس ،ايتٓفٝرٟ املدٜس َٔ يهٌ ْطد١) املطتفٝدٜٔ إىل االضتبٝإ بإزضاٍ َٓطل  اجلٛد٠ ٚايتطٜٛس ٜكّٛ.  3

 .ٟ اإلدازات املع١ٝٓ َدٜس ،ايتٓفٝرٟ املدٜس َهتب َدٜس املٛازد، ت١ُٝٓ َدٜس ،املٛازد ايبػس١ٜ  ،َدٜسٚاجلٛد٠ 

 .ايتٓفٝر دٚز١ٜ ملد٠ ٚفًكا املطتٗدفني تعب١٦ اْتٗا٤ بعد ايٓتا٥ر اضتدساز ٜتِ.  4

 .امل١ٜٛ٦ ٚايٓطب١ ايبٝا١ْٝ بايسضّٛ َٛضًشا املطتٗدفني زأٟ قٝاع ٜتِ.  5

 .ايربْاَر َدٜس إىل ايٓتا٥ر زفع.  6

 املدٜس ايتٓفٝرٟ إىل االضتبٝإ ْتا٥ر إزضاٍ.  7

 .ايدٚزٟ املؤضطٞ ايتطٜٛس تكسٜس إىل ايٓتٝذ١ إضاف١.  8

 :التنفير دوزية

 .ض١ٓ زبع نٌ ٚاسد٠ َس٠ اإليهرتْٚٞ االضتبٝإ تٓفٝر ٜتِ

 

 


