
نتائج استبیان قیاس رضا العمالء
Customers Satisfaction Survey Results



أوالً: نتائج استبیان رضا العمالء عن طريق نظام تواصل
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تحلیل استبیان رضا العمالء عن طریق نظام تواصل
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مركز خدمة عمالء بلدیة المحرق/وزارة األشغال وشؤون البلدیات والتخطیط العمراني

متوسط 54321السؤالالفئة
ئلةتقییم األس

المتوسط 
الكلي 

Staff/الموظف
كفاءة الموظف وأسلوب تعاملھ وقدرتھ 

على اإلجابة على االستفسارات
601014.25

4.125
Service/الخدمة

إنجاز الخدمة في الوقت المحدد دون 
510023.875الحاجة للكثیر من المستندات

Service/الخدمة
دقة إنجاز الخدمة وتوفر المعلومات 
330023.625اتبالمطلوبة دون الحاجة للتنقل بین المك

Center/المركز
سھولة الوصول إلى موقع المركز 

620004.75ومالءمة مرافقھ بشكل عام

4من أسئلة قیاس رضا العمالء ال یقل عن % 80مستوى تقییم العمالء في 

تحلیل استبیان رضا العمالء عن طریق نظام تواصل



ثانیاً: نتائج استبیان رضا العمالء عن طريق الرسائل النصیة 



قیاس رضا عمالء مركز خدمة العمالء عن طریق 
تھاء استبیان الرسائل النصیة المستلمة آلیا بعد االن

من إجراءات الخدمة المقدمة 



دقة إنجاز الخدمة وتوفیر المعلومات المطلوبة دون الحاجة للتنقل بین المكاتب 
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        25محاید
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تحلیل استبیان رضا العمالء عن طریق الرسائل النصیة 



إنجاز الخدمة في الوقت المحدد دون الحاجة للكثیر من المستندات
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       35راضي

        32محاید
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تحلیل استبیان رضا العمالء عن طریق الرسائل النصیة 



كفاءة الموظف وأسلوب تعاملھ وقدرتھ على اإلجابة على االستفسارات
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راضي جدا راضي محاید غیر راضي غیر راضي جدا

  165راضي جدا

       37راضي

        35محاید

  19غیر راضي

  39غیر راضي جدا

تحلیل استبیان رضا العمالء عن طریق الرسائل النصیة 



سھولة الوصول إلى موقع المركز ومالئمة مرافقھ بشكل عام
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راضي جدا راضي محاید غیر راضي غیر راضي جدا

  168راضي جدا

       44راضي

        23محاید

  20غیر راضي

  40غیر راضي جدا

تحلیل استبیان رضا العمالء عن طریق الرسائل النصیة 



ثالثاً: نتائج استبیان رضا العمالء عن طريق التقییم الآلني (الفوري)
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