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 الفرل االول
 

 السقجمة:
 

مود الفقرؼ الذؼ بدونهو   كوهون ىشهاك و هود ليها االعدػ أؼ مؤسدة السوارد البذرية لتعتبر 
حيشسها تعسهو وفقهاس ألسهاليي وسياسهات وذلك ألن ىذه السوارد بفئاتيا السختمفة إدارية وفشيهة وميشيهة 

ومه   السحهاور السيسهة فهي  ،ا تذوو البشاء التشظيسهي ليهايوخطط معيشة لتحقيق أىداف محددة فإن
دراسههة ا دارة الشظههر فههي وسههايو وأسههاليي تحفيههز السههورفي  وتحقيههق الر هها الههوريفي لههد يم سهه ياس 

 نحو تحقيق الفاعمية السطموبة.
السؤسدههة فسهه  افنرههاف والعههدل  عسههولههدور الحيههوؼ والسيههم فههي وألن ا ندههان كسههارس ىههذا ا

إعطهها ه ا ىتسههام الههذؼ  ميههق بههو ويحفههع حقوءههو، ولههذلك  ههاءت ىههذه الدراسههة لتطمعشهها عمهه   خههر 
 .  با دارة العامة واألءاليم والفروعمعد ت ر ا السورفي  في مؤسدة افءراض الزراعي 

، لتتم مشاءذتيا  2018ر ا السورفي  لعام  تو ح الدراسة نتايج تحميو استبانة قياس   
 م  ءبو لواتخاذ اف راءات الالزمة والخروج بالتوصيات .

 
 أىجاف الجراسة:

 

بيههههدف إ ههههراء  قيههههاس معههههدل الر هههها العههههام لسههههورفي السؤسدههههة وانعوههههاس ذلههههك عمهههه  أداييههههم  -1
 التحديشات الالزمة لالرتقاء بسدتوػ السورفي . 

 عم  حدة. كالءاليم واأل السد ريو العامو قياس معدل ر ا السورفي  في -2
والسدههتوػ التعميسههي، ومههدػ تههواير  ،البحههع عهه  مههدػ تههواير العوامههو الذخرههية م ههو الجههشس -3

عهههدد سهههشوات الخدمهههة، والحهههوافز الفئهههة الوري يهههو والسدهههس  الهههوريفي و  العوامهههو الوري يهههة م هههو
 وا لتحاق بدورات في مجال العسو، عم  مدتويات ومتغيرات الر ا الوريفي. 

وذلهههك مههه   موهههاناف اتيم وذلهههك لمعسهههو عمههه  تح يقيههها ءهههدرمعرفهههة احتيا هههات السهههورفي  ور بههه -4
 .خالل السحور التاسع محور السالحظات في ا ستبانو
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 مشيجية الجراسة واختيار العيشة
 العيشة: اختيار

 
شامو لسجتسع الدراسة في السد رية العامة وكافة األءاليم والفروع  حيع  ميداني  تم ا راء مدح 

 حدي  دول زمشي متفق عميو مدبقاس  وزعت ا ستبانة عم  كافة مورفي السؤسدة في السسمكة
 تم توزيع ا ستبانو بس  حزر. و  ا ءاليم ، مدراء السد ريات في السد رية العامة و مع مدراء

استطالع وقياس ر ا تم  ،31/7/2018حت  تاريخ  مورف (477)عدد مورفي  السؤسدة 
شدبة ( مورف ب132السورفي  ، و ياب ) عدد م  إ سالي%( 7.25)مورف بشدبة ( 543)
 موزعة كالتالي: 20/8/2018 -15م   بالفترة  وذلك %( م  عدد السورفي  الكمي27.7)

 
 ( توزيع العيشو حدي التوزيع الجغرافي1رءم ) دول 

 الشدبة )%( عدد افستبانات العدد الكمي عدد الر ال عدد الشداء البيان
 66.1 117 177 84 33 السد رية العامة
 71.8 79 110 64 15 إءميم الذسال
 84.8 84 99 58 26 إءميم الوسط
 71.4 65 91 45 20 إءميم الجشوب

 72.3 405 477 251 94 السجسوع
 

 ( ر و352( مورف مشيم )477عدد السورفي  ا  سالي في السؤسدة ) وعدد ،
( مورفو 125وعدد الشداء ) ،%(71وندبة مذاركتيم ) (251السذاركي  في الدراسة )

 %(.76( وندبة مذاركتيم )94وعدد السذاركات )
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 :مشيجية الجراسة 
الدورة ال امشة  -األداء الحوومي والذفافية  لتسيزال اني عبدهللا اعتساد استبانة  ايزة السمك تم 

 :ههههمحاور ىيتدع عم  ( سؤال توزعت 46) بانةا ست كسا ىي وتزسشت، (2017 – 2016)
الر ا ع  ال يادة، التسوي  واشراك السورفي  ،التدريي  الر ا ع  سياسات السؤسدة،

، الر ا ع  التحفيز وتقد ر  يود  والتطوير، ا ترال والتواصو ، الر ا ع  بيئة العسو
 السورفي  ، أسئمو عامو تتعمق بجايزة السمك عبدهللا ال اني لتسيز ا داء الحوومي والذفافية

 لسالحظات في  خر افستبانة لسعرفة إحتيا ات السورفي .ا محورباف افة إل  
 

 : البيانات السشيجية الستبعة في تحميل 
 

  Statistical Package For Social Sciences ( : (SPSS تم استخدام برنامج
 إدخال البيانات  س  البرنامج افحرايي. .1
 وذلك م  خالل :بيانات ا سئمة م  خالل التكرارات والشدي السئويو  تحميو .2

 تحميو توزيع العيشو حدي التوزيع الجغرافي والجشس والسدس  الوريفي .... -
   .ليديو التعامو معيا إحراييا تحويو إ ابات ا سئمو ال  أرءام -
تحميو الشتايج واحتداب التكرارات والشدي السئوية  سئمة ا ستبيان  تم اعطاء اوزان لال ابات  -

 كالتالي:
 

 غير موافق بذدة غير موافق   اعرف موافق موافق بذدة ا  ابة
 1 2 3 4 5 الوزن 

 

اكجهههاد مدهههتوػ الر ههها العهههام وذلهههك مههه  خهههالل احتدهههاب الستوسهههط الحدهههابي السهههر ح   -
weighted arithmetic mean  . 

  عدد السذاىدات(× السجسوع الكم ) لمستغير الستوسط الحدابي السر ح  =  -
 مجسوع عدد السذاىدات الكمي                                

    (+........2*و2(+)س1*و1)سس= 
 +............  2+و1و          
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 ومعدل الر ا العام. ةاحتداب معدل الر ا العام ع  كو محور م  السحاور عم  حد .3
الفئههههة  )الجههههشس(، والعوامههههو الوري يههههة) الشههههوع ا  تسههههاعياحتدههههاب معههههدل الر هههها حدههههي  .4

 .عدد سشوات الخدمة(  ،السدس  الوريفيالوري ية، 
  . لتو يح معدل الر االرسم البياني(  Histogram Chart (تم استخدام ال  .5

 

 الججول الدمشي لمعسل : 
 

 (.20/7/2018-10/7/2018عداد افستبانات خالل الفترة )إ  .1
 . 20/8/2018بخروص تعبئة وتدميم ا ستبانات في مده اءراىا ءاليم ا  تبميغ .2
  .الجدول الزمشي لتوزيع ا ستبانات عم  مدراء ا ءاليم .3

 

 تم تجسيع ا ستبانات. 1/9/2018-20/8/2018م   .4
 . (SPSS)عم  برنامج وتحميميا بانات تتم تفريغ ا س 30/9/2018-5/9/2018 م .5
 : (SPSSتحميو افستبانات عم  برنامج ) .6

 .حدي التوزيع الجغرافي لمعسو 
   أة مر ا: ر و و  الشوع ا  تساعيحدي. 
 كالتالي : حدي السدس  الوريفي 

 تذسو )عطوفة ناييالورايف ا شرافية و  شاغمي األول الفئات الوري ية مورفي  
 ،مداعد مد ر مد رية، مد ر إءميم ،مد ر مد رية، عام مد رالسد ر العام، مداعد 

 (.رييس ءدم، مد ر فرعمداعد مد ر افءميم، 
 ويذسو:م  غير شاغمي الورايف ا شرافية الفئات الوري ية األول  وال انية مورفي  

 السيشدسي  الزراعيي . الخدمات الفشية : .1
الذؤون السالية والسدسيات: ) محاسي، مدءق، أمي   اتتذسو مد ري :الخدمات السالية .2

 صشدوق ، مومور تحريو(.
، خدمة الدايرة القانونيةو، والتحري، تذسو مد ريات الحاسوب :افدارية الخدمات .3

 )القانوني، ادارؼ، كاتي، طابع، مبرمج(.: والسدسيات  الجسيور
 الفئة ال ال ة ويذسو )الطابع، الكاتي، السراسو، الدايق(.مورفوا  
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 .حدي  سشوات الخدمو 
 السدتوػ التعميسي.و  حدي  الفئات الوري ية 

  رتبط السدتوػ التعميسي مع الفئة الوري يو :
دكتوراه ، ما دتير، دبموم عالي،  : السدتوػ التعميسيالورايف ا شرافية فئة أول   

 بوالوريس.
 ما دتير،دبموم عالي، بوالوريس : والسدتوػ التعميسي أول  مورفي فئة  

 دبموم متوسط.:  السدتوػ التعميسيفئة اانية  
 تو ييي ، دون التو ييي:  فئة اال و السدتوػ التعميسي 

 

  ال ياس معا يرو  السحاورحدي. 
 

 .والتوصيات الشتايج .8
  : الفتره. مقارنة نتايج الر ا والتفاعو لدػ السورفي  خالل 9

 (.2018 -2014( و)2018- 2017)                 
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  الفرل الثاني
 تحميل البيانات: 

 أوال : رضا السؾعفيؽ حدب  التؾزيع الجغخافي لمسجيخية العامو واألقاليؼ :
( ندبة ر ا السورفي  حدي موءع العسو بحيع أريرت الشتايج أعم  2 و ح الجدول رءم )

وبشدبة بمغت  الجشوبإءميم ويمييا  %(76.6إءميم الذسال بشدبة )في  كانت ندبة ر ا
 السد رية العامة %(، أما أءو ندبة لمر ا فكانت في7154بشدبة ) الوسطإءميم ام  %(7558)

 (.%6959وبشدبة )
 

 %( 71292السؤسدة) لسؾعفي العامولقج بمغت ندبة الخضا 
 

 الجغرافي( ندبة ر ا السورفي  حدي  التوزيع 2 دول رءم )
 

 مكان العسل
 

 ندبة الخضا الكمي )%( عجد السؾعفيؽ
 6959 177 السد رية العامة

 7656 79 إءميم الذسال
 7154 99 إءميم الوسط

 7558 91 إءميم الجشوب

 7129 177 اإلجسالي

 
 ثانيًا : رضا السؾعفيؽ حدب التؾزيع الجغخافي لمفخوع حدب األقاليؼ:

 

  :( ندبة الر ا لمسورفي  بحدي الفروع واألءاليم، وأريرت الشتايج3)تو ح بيانات الجدول رءم 

 مورفي إدارة ا ءميم والفروع التابعة لو( عمى مدتؾى االقاليؼالعام  معجل الخضا( : 

 ميو إءميم الجشوب ام %( 7656) حيع بمغ  أعم  معدل ر ا عم  إءميم الذسال  حرو 
 التوالي.%( عم  7154%( و)7558)الوسط بشدي 

 أعم  معدل عم  إدارة إءميم الذسال  تحرم: عمى مدتؾى إدارات االقاليؼ معجل الخضا
 الجشوباءميم بيشسا حرو  %(7156) الوسط إدارة إءميم %( ام9559حيع بمغ ) ر ا
  .%(6851) عم 
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 الفخوع: عمى مدتؾى  معجل الخضا

   في  لع بةافرع  ويميو%( 9454في اءميم الجشوب وبشدبو ) معان فرعل أعم  ندبة ر ا
بشدبة في اءميم الذسال و  ا غوار الذساليةفرع ام %( 91.3وبشدبة بمغت ) الجشوباءميم 

(90.4)% . 
 الزرءاء فرعويمييا %( 6156)بشدبة  شوب عسان في اءميم الوسط و  فرعأءو ندبة ر ا ل 

وبشدبو  الجشوبفي اءميم  الطفيمة ام فرع%( 63.4وبشدبة بمغت ) الوسطفي اءميم 
(63.9.)% 

 ر ا السورفي  حدي التوزيع الجغرافي لمفروع حدي األءاليم.( نسبة 3جدول رقم )

 إقميؼ الجشؾب إقميؼ الؾسط إقميؼ الذسال 

 )%( الشدبة العجد الفخع  )%( الشدبة العجد الفخع  )%( الشدبة العجد الفخع 

إدارة إءميم  95.9 8 إدارة إءميم الذسال
 الوسط

إدارة إءميم  71.6 7
 الجشوب

7 68.0 

 91.3 9 الع بة 63.4 11 الزرءاء 75.3 9 لواء بشي كشانة

 90.4 8 األغوار الذسالية
األغوار 
 الوسط 

 72.0 6 غور الرافي 79.2 10

 87.0 9 عجمون 
الذونة 
 74.3 12 الكرك 78.4 10 الجشوبية

 66.5 7 لواء القرر 71.7 11 غرب عسان 64.0 8 الرم ا

 63.9 10 الطفيمة 69.9 17 الدمط 70.3 5 الكورةلواء 

 94.4 6 معان 77.0 9 مادبا 71.9 8 اربد

 67.1 8 السزار الجشوبي 61.6 9  شوب عسان 74.2 10  رش

       67.8 1 يةلالبادكة الذسا
       65.7 13 السفرق 

 75.8 65   71.4 84   76.6 79 اإلجسالي



12 

 

 الؾعيفية: الفئةحدب ثالثًا: رضا السؾعفيؽ 
 

 .الفئة الوري ية حدي لسد رية واألءاليما( ندي الر ا لسورفي 4 و ح الجدول رءم )
 ما  مي : أريرت الشتايج

  ا ول ام الفئة ال ال ة وم  ام  ال انيةأعم  ندبة ر ا كمي لمفئات الور ية كانت الفئة 
ان ىشاك توافق %( عم  التوالي حيع تذير الشتايج عم  7151%( )7358%( )7556بشدي )

 في الر ا الكمي بي  مورفي الفئات عم  الرغم م  اختالف مواءع العسو .
 ( ، وأعم  ندبة 72.2بشدبة ) ل ال ةأعم  ندبة ر ا لسورفي السد رية كانت لمفئة ا%

%(، وأعم  ندبة ر ا لسورفي إءميم 87.5بشدبة ) انيةر ا لسورفي إءميم الذسال كانت لمفئة ال 
%( ، بيشسا كانت أعم  ندبة ر ا لسورفي إءميم الجشوب 76.3بشدبة)  انيةئة الالوسط كانت لمف

 %( .76.9لمفئة ال انية وبشدبة )
 السد رية في  ال انيةلمسورفي  عم   السدتوػ العام كانت لسورفي الفئة  ندبة ر اءو أ

 %(.68.9في السد رية العامو بشدبة ) ا ول %(  ميو مورفي الفئة 66.8وبمغت ) العامة
 

 حدي الفئة الوري ية.لسورفي  ار ا ندبة  (4 دول رءم )
 

 العجد البيان
ندبة الخضا 
لمفئة األولى 

% 
 العجد

ندبة الخضا 
 لمفئة الثانية

% 
 العجد

ندبة 
الخضا لمفئة 

 الثالثة
% 

 إجسالي
 العجد

ندبة الخضا 
 %الكمي 

السد رية 
 العامة

58 68.9 14 66.8 45 72.2 117 9626 

 7929 76 76.9 36 87.5 8 73.8 35 الذسالإءميم 
 7124 44 71.4 39 76.3 15 69.0 30 إءميم الوسط
 7324 93 75.8 32 76.9 13 75.2 20 إءميم الجشوب
معجل الخضا 

 7.26 543 7524 .13 7329 37 7127 145 الكمي
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 حدي الفئة الوري ية.لسورفي  ار ا ( ندبة 1رسم بياني رءم )
 

 
 

 والفئة الؾعيفية:  الشؾع اإلجتساعيحدب رابعًا: رضا السؾعفيؽ 
 

( ندبة الر ا لمسورفي  حدي الشوع اف تساعي والفئة الوري ية  س  6تبي  بيانات الجدول )
 :  أريرت الشتايجحيع السد رية واألءاليم، 

 ندبة الر ا عشد الشداء  أعم  م %( 72511)والبالغ  عشد الر ال معجل الخضا الكمي
 %(.69584)والبالغة 

  كظير الجدول ندي ر ا أءو لمسرأة في األءاليم مقارنة مع السد رية العامة بحيع كانت
والوسط  %( بيشسا كانت الشدي في إءميم الذسال والجشوب72552في السد رية )

 %( عم  التوالي.64516%( و )69573%( و )71599)
  في نفس افءميم الر ال ر ا ر ا أءو لمشداء مقارنة بشديكسا أريرت الشتايج ندي، 

م الس بمغت ندبة ر ا الشداء في إءميم الذسال الوسط والذسال ءميسي إوذلك في 
 %(.77551%( بيشسا ندبة الر ا لمر ال بمغت )71599)

 

  الشوع اف تساعي. ه كجابي اتجاإنوصي بإتخاذ  سمة م  اف راءات ذات التو و 

68.9 

73.8 

69 

75.2 

71 

66.8 

87.5 

76.3 76.9 
75.6 

72.2 

76.9 

71.4 

75.8 
73.8 

69.9 

76.6 

71.4 

75.8 

72.9 

 معدل الرضا الكلي إلليم الجنوب إلليم الوسط إلليم الشمال المديرية العامة

 نسبة رضا الموظفين حسب الفئة الوظيفية

 %نسبة الرضا الكلي  %نسبة الرضا للفئة الثالثة  % نسبة الرضا للفئة الثانية % نسبة الرضا للفئة األولى
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 والتوزيع الجغرافي ندبة الر ا لمسورفي  حدي الشوع اف تساعي والفئة الوري ية (6)  دول رءم
 

 الكمي ندبة الر ا ا سالي ر ال نداء البيان

 الكمي ندبة الر ا العدد ندبة الر ا العدد ندبة الر ا العدد السجيخية العامة

 68.9 58 69.8 42 66.8 16 األول 
 66.8 14 67.3 11 65.2 3 ال انية
 72.2 45 75.0 31 65.9 14 ال ال ة

 9626 227 7124 81 .992 11 السجسؾع
  ندبة الر ا العدد ندبة الر ا العدد ندبة الر ا العدد اقميؼ الذسال

 73.8 35 74.6 32 65.9 3 األول 
 87.5 8 81.9 4 93.3 4 ال انية
 76.9 36 76.2 28 79.5 8 ال ال ة

 7929 79 7323 61 4724 25 السجسؾع
  ندبة الر ا العدد ندبة الر ا العدد ندبة الر ا العدد اقميؼ الؾسط

 69.0 31 70.5 23 6452 7 األول 
 76.3 15 79.8 7 73.2 8 ال انية
 71.4 39 74.9 28 62.2 11 ال ال ة

 7124 81 7524 58 .992 16 السجسؾع
  ندبة الر ا العدد ندبة الر ا العدد ندبة الر ا العدد اقميؼ الجشؾب

 75.2 21 74.5 18 8159 2 األول 
 76.9 13 78.3 7 75.2 6 ال انية
 75.6 32 77.0 21 73.4 12 ال ال ة

 7324 65 .792 15 7424 10 السجسؾع
 7.26 115 7526 152 7021 91 السجسؾع الكمي
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 :خامدًا: رضا السؾعفيؽ حدب السدسى الؾعيفي
 

 

الورايف %( ويمييا 8251بشدبة ) الجشوبفي إءميم  ا داريةأعم  ندبة ر ا كانت لمورايف 
 في السد رية العامة لمورايف السالية%( وأءو ندبة 8157بشدبو )ا شرافية في اءميم الذسال 

(67)%. 
 مرفق الجداول التفريمية حدي السد رية العامو وا ءاليم :

  
 السجيخية العامة: 

 

( ندي ر ا السورفي  حدي السدس  الوريفي في السد رية العامة، حيع 6الجدول رءم ) بي  
  مييا الورايف الفشية ،%(7256بشدبة ) داريةمورايف ا ل أريرت الشتايج أعم  ندبة ر ا

 %(. 67بشدبة ) لمورايف السالية أما أءو ندبة ر ا فكانت %(،6955بشدبة )
 

 

 . حدي السدس  الوريفي في السد رية العامةندي ر ا السورفي   (6 دول رءم )
 

 ندبة الر ا )%( العدد السدس 
 6755 14 الورايف ا شرافية

 6955 47 ورايف فشية

 6751 17 مالية ورايف

 7256 39 إدارية ورايف

 6929 227 السجسؾع





 إقميؼ الذسال 

 .إءميم الذسال( ندي ر ا السورفي  حدي السدس  الوريفي في 8 بي  الجدول رءم )
الورايف %( ويمييا 8157) وبشدبة مورايف ا شرافيةل أريرت الشتايج أعم  ندبة ر ا 

 %(.7159بشدبة ) الفشية ورايفلم %(، أما أءو ندبة لمر ا فكانت7957بشدبة ) السالية
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 ندي ر ا السورفي  حدي السدس  الوريفي في إءميم الذسال (7 دول رءم )
 الر ا )%( ندبة العدد السدس 

 8157 11 الورايف ا شرافية

 7159 29 ورايف فشية

 7957 17 مالية ورايف

 7854 22 إدارية ورايف

 7626 79 السجسؾع

 
 إقميؼ الؾسط : 

 السدس  الوريفي في إءميم الوسط.( ندي ر ا السورفي  حدي 8 بي  الجدول رءم )     
 الورايف الفشية%( ويمييا 7256) وبشدبة داريةمورايف ا لأريرت الشتايج أعم  ندبة ر ا  

 %(.7151بشدبة ) السالية ورايفلم %(، أما أءو ندبة لمر ا فكانت7157بشدبة )
 

 .ندي ر ا السورفي  حدي الفئة والسدس  الوريفي في إءميم الوسط (8 دول رءم )
 ندبة الر ا )%( العدد السدس 

 7153 12 الورايف ا شرافية

 7157 24 ورايف فشية

 7151 21 مالية ورايف

 7256 27 إدارية ورايف

 7221 81 السجسؾع

 

 

 الجشؾب إقميؼ : 
 

 .الجشوب( ندي ر ا السورفي  حدي السدس  الوريفي في إءميم 9 بي  الجدول رءم )
 الساليةالورايف %( ويمييا 8251) وبشدبة داريةمورايف ا لأريرت الشتايج أعم  ندبة ر ا  

 %(.7155بشدبة ) ا شرافية ورايفلم أءو ندبة لمر ا فكانت%(، أما 7652بشدبة )
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 الجشوبندي ر ا السورفي  حدي الفئة والسدس  الوريفي في إءميم  (9 دول رءم )

 ندبة الر ا )%( العدد السدس 
 7155 12 الورايف ا شرافية

 7251 16 ورايف فشية

 7652 21 مالية ورايف

 8251 16 إدارية ورايف

 7528 65 السجسؾع

 

 
 :خبخة حدب سشؾات ال: رضا السؾعفيؽ سادساً 

بمغت  سشوات وأءو( 5)ندبة الر ا الكمية لمسورفي  الجدد أن (11 و ح الجدول رءم )
ندبة الر ا  عمساس بون .%(7129)، وىي تقارب ندبة الر ا الكميو لمسؤسدة والبالغة %(7.27)

 %(.7252كانت ) (2117لمعام ) الكمية لمسورفي  الجدد
( سشة 21-11ويظير الجدول ان أعم  ندبة ر ا كانت لمسورفي  الذ   مز  عم  تعييشيم ) 

%( وىم كس مون العدد األكبر م  السورفي  في السؤسدة، أما أءو ندبة فكانت 7452وبمغت )
 %(.7151( سشة وبمغت )21لمسورفي  الذ   مز  عم  تعييشيم أك ر م  )

 
 الخبرة حدي سشوات  السورفي  ر اندبة  (11 دول رءم )

 ندبة الخضا  العجد البيان
 ( سشؾات2-5)

 ندبة الخضا العجد
  (سشؾات6-20)

 ندبة الخضا  العجد
 ( سشة22-10)

 ندبة الخضا العجد
  سشة 10اكثخ مؽ 

 69.1 26 72.0 35 70.1 25 68.2 31 السد رية العامة
 - - 76.3 35 85.7 4 76.0 41 إءميم الذسال

 - - 72.3 43 71.9 10 70.0 31  الوسطإءميم 
 81.7 5 77.3 28 74.7 10 73.0 22 إءميم الجشوب
معجل الخضا 

 7121 51 .742 141 7.27 46 7.27 211 الكمي
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 واألقاليؼ: العامة في السجيخية لمجراسة الخئيدية رضا السؾعفيؽ حدب السحاور :سابعاً 
 

 : الخضا الكمية لشتائج االستبانة حدب األسئمة والسحاور ندبأواًل: 

 ( ندبة ر ا السورفي  الكمية حدي أسئمة افستبانة و س  السحاور:11 بي  الجدول رءم )
لمدؤال  الر ا ع  ال يادة ال اني _ سحورال س   نالحع م  الجدول أن أعم  ندبة ر ا كانت

%(، ويمييا 8454ة.( بشدبة )باحترام وعدالة وشفافي تعامو معك مد رك السباشر  -11رءم )
تقوم السؤسدة باشراك السورفي  في الدورات التدريبيو الخاصو بسعا ير الجايزة  -45سؤال رءم )

 %(. 8152بشدبة ) (دون إحتكارىا عم  مجسوعو معيشو
تعسو  -9) مدؤال رءمل السحور ال اني  : الر ا ع  ال ياده س   أما أءو ندبة ر ا فكانت

 ال يادة عم  مداندة السورفي  لتحقيق خططيم وأىدافيم وتقد ر  يودىم وانجازاتيم باألسموب
تقوم ال يادة بتعزيز اقافة التسيز  -7%(، ويمييا سؤال رءم )65.5بشدبة ) ( والوءت الساليم .  

  التطوير والتحدي في السؤسدو كسا تعسو عم  تذجيع السورفي  عم  السذاركو في عسميات
 %(.65.9( بشدبة )السدتسر

 
 
 

 ( ندبة ر ا السورفي  الكمية حدي أسئمة افستبانة و س  السحاور11 دول رءم)
 الشدبة % البشج 

 7127 الخضا عؽ سياسات السؤسدوالسحؾر االول :  
سياساتيا تاخح السؤسدة بعيؽ اإلعتبار إحتياجات وتؾقعات السؾعفيؽ عشج قياميا باعجاد ومخاجعة وتظؾيخ  -1

 واجخاءاتيا بسا فييا تمػ الستعمقو بالسؾارد البذخيو2
7.27 

تعتسج السؤسدة أسذ ومعاييخ محجدة ومعمشو لزسان الذفافية وتكافؤ الفخص بيؽ السؾعفيؽ عشج تظبيق إجخاءات  -.
، السكافآت  وسياسات السؾارد البذخيو مثل التجريب ، التعييؽ ، اإلحالل الؾعيفي ، التخقيو ، الديادات الدشؾية

 والحؾافد وغيخىا 2

7.26 

 7423 تظبق السؤسدة خظط لتحجيج احتياجاتيا مؽ السؾارد البذخيو وتؾفيخىا بالؾقت السالئؼ2 -5
تظبق السؤسدة نغام مبشـي عمى معاييخ محجدة لتقييؼ أداء السؾعفيؽ بذكل دوري ويتؼ مذاركة نتائج عسمية التقييؼ  -4

 مع السؾعفيؽ  بذفافية2
7123 

 7124 تظبق السؤسدة آلية لكياس رضى السؾعفيؽ بذكل دوري ويتؼ دراسة وتحميل نتائجيا ونذخىا بذفافية2    -3
 تعسل السؤسدة عمى اتخاذ االجخاءات التحديشية والتظؾيخيو بشاًء عمى التغحية الخاجعو مؽ السؾعفيؽ مؽ  -9 

 (خحات ، استبانات رضى السؾعفيؽ  مرادرىا السختمفو مثل )االجتساعات ، الذكاوي ، االقت     
9727 
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 7529 السحؾر الثاني  : الخضا عؽ الكياده
 تقؾم الكيادة بتعديد ثقافة التسيد في السؤسدو كسا تعسل عمى تذجيع السؾعفيؽ عمى السذاركو في عسميات  -7 

 التظؾيخ والتحديؽ السدتسخ 2       
9326 

 تقؾم الكيادة بتذجيع العسل بخوح الفخيق مؽ خالل تذكيل فخق العسل والمجان وغيخىا وتؾفيخ بيئو مالئسة  -4 
 لتبادل السعمؾمات واالفكار2       

7.26 

 تعسل الكيادة عمى مدانجة السؾعفيؽ لتحقيق خظظيؼ وأىجافيؼ وتقجيخ جيؾدىؼ وانجازاتيؼ باألسمؾب -6 
 والؾقت السالئؼ 2     

9323 

  تقؾم الكيادة بتعديد ثقافة السذاركو والسبادرة والتسكيؽ وباألخص تسكيؽ السؾعفيؽ واعظاءىؼ  -17 
 الرالحيات السختبظة بظبيعة عسميؼ عمى كافة السدتؾيات االداريو داخل السؤسدة2       

7527 

 4424 يتعامل معػ مجيخك السباشخ باحتخام وعجالة وشفافية2   -11 
تدتخجم الكيادة اساليب وقشؾات محجدة لمتؾاصل مع السؾعفيؽ بذكل دوري ) التعاميؼ ، االترال الياتفي ، البخيج  -.1 

 االلكتخوني ،  22222(  لمتعخف عمى احتياجاتيؼ ومتظمباتيؼ والعسل عمى تمبيتيا 2
7321 

 7424 يقؾم مجيخك بأخح افكارك وآرائػ بعيؽ االعتبار عشج اتخاذه لمقخارات2  -15 
 7124 السحؾر الثالث :  التسكيؽ واشخاك السؾعفيؽ

تعتسج السؤسدو وصف وعيفي لمسؾعف يتزسؽ السدؤوليات والسيام والسؤىالت والسيارات السظمؾبة   بحيث يتؼ  -14
 تظبيقو ومخاجعتو وتظؾيخه بذكل دوري وبسا يتالءم مع احتياجاتو الؾعيفيو 

7424 

تقؾم السؤسدو  بتسكيؽ السؾعفيؽ مؽ حيث مشح وتفؾيض الرالحيات وتؾفيخ  التجريب واالدوات والسعمؾمات الالزمو  -13
 لمسؾعفيؽ لمكيام بالسيام السشاطو بيؼ  

7523 

ة تقؾم السؤسدو  بإشخاكػ في إعجاد خظط العسل وآليات العسل وأىجافيا اإلستخاتيجية والتـي تحقق استخاتيجية ورؤي -19
 ورسالة السؤسدة

7527 

 9721 تقؾم السؤسدة بسذاركة السؾعفيؽ عشج مخاجعة وتظؾيخ الدياسات واالجخاءات الستعمقو بإدارة السؾارد البذخية2   -17
 تعسل السؤسدة عمى تذجيع  السؾعفيؽ  ومدانجتيؼ لتقجيؼ  االفكار االبجاعيو والسذاركو في عسميات -14

 التظؾيخ والتحديؽ السدتسخ 2     
7727 

 7121 تقؾم  السؤسدة باشخاكػ في عسميات تظؾيخ وتبديط االجخاءات الخاصة بعسمػ 2  -16
 تعسل السؤسدو  عمى تؾفيخ بيئو عسل تتستع السخأه فييا بفخص متداوية، لتسكيشيا وتعديد مذاركتيا      -7.

 الفاعمو في العسل واتخاذ القخار 2       
7.26 

 9626 :التجريب والتظؾيخ السحؾر الخابع
تقؾم السؤسدة بتؾعية السؾعف الججيج باألنغسة والقؾانيؽ والتعميسات السعتسجة في السؤسدة عشجالتعييؽ والتؾعيو  -1.

 لمسؾعفيؽ بتمػ األنغسة والتعميسات في حال تعجيميا وتظؾيخىا 2
712. 

تقؾم السؤسدة بتظبيق آليات لتحجيج االحتياجات التجريبيو والتظؾيخيو لمسؾعفيؽ ووضع وتظبيق خظط  تجريبيو بشاء عمى  -..
 ىحه االحتياجات 2

7726 

تحخص السؤسدة عمى تجريب وبشاء قجرات السؾعف وتظؾيخ مياراتو مؽ خالل إشخاكو في الجوراتالتجريبيو ،  ورشات العسل  -5.
 وغيخىا 2 ، الشجوات

9425 

 .772 يتؼ تجريبػ عمى كافة االجخاءات الستعمقو بعسمػ وكيفية تشفيحىا ، وتجريبػ عمى االجخاءات في حال تظؾيخىا2    -4.
تقؾم السؤسدة  وبذكل دوري  بعقج ورشات تؾعيو بالسفاليؼ اإلداريو السختمفو مثإلدارة السعخفو  ، إدارة السذاريع ، إدارة  -3.

 مفاليؼ التسيد وغيخىا2  السخاطخ ،
7721 

 .942 تقؾم السؤسدة  بسخاجعة بخامج التجريب والتظؾيخ التـي يتؼ وضعيا  وتظبيقيا 2 -9.

 7724 تعسل السؤسدة عمى تحجيج مدار وعيفي لمسؾعف وتؾفخ فخص لمتظؾر الؾعيفي2  -7.
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 7124 السحؾر الخامذ : االترال والتؾاصل
 9426 خظط لمتؾاصل مبشية عمى احتياجات ومتظمبات التؾاصل بيؽ السدتؾيات اإلداريو السختمفو 2تعسل السؤسدو عمى وضع  -4.
تقؾم السؤسدة بتؾفيخ تؾاصل دوري فعال )متبادل ( بيؽ السؾعفيؽ وإدارة السؤسدو مؽ خالل أساليب التؾاصل السختمفو   -6.

 مثل اإلجتساعات ، المقاءات ، البخيج االلكتخوني وغيخىا 2
9426 

تقؾم السؤسدة  بتظبيق سياسات لتذجيع السؾعفيؽ عمى تبادل السعخفو والسعمؾمات  وتحقيق مبجأ الحؾا والتؾاصل الفعال  -57
 داخل السؤسدة بجسيع أقداميا ووحجاتيا 2 

7724 

السعمؾمات تؾفخ السؤسدة عجد مشاسب مؽ اجيدة الحاسؾب واالنغسة التي تزسؽ وصؾل السؾعفيؽ والسعشييؽ الى  -51
 الرحيحو وفي الؾقت السشاسب التسام العسل والسيام  2

7727 

 7424 السحؾر الدادس : الخضا عؽ بيئة العسل
 7927 تقؾم إدارة السؤسدة  بتؾفيخ بيئة عسل آمشو وصحيو لمسؾعفيؽ2 -.5
 7129 تعسل السؤسدة  عمى تؾفيخ الؾقت والبيئو السشاسبة لجعؼ نذاطات االبتكار واالبجاع لمسؾعفيؽ وتبادل السعمؾمات واالفكار   -55
 .762 تقؾم السؤسدة بتظبيق بخامج خاصو بخفاه السؾعفيؽ  مثل الشذاطات االجتساعيو والخياضيو والثقافيو   -54
السؾعفيؽ عمى اطالع دائؼ باألمؾر اإلداريو الحاليو والسدتقبميو ومداعجتيؼ  عمى الذعؾر بارتباط تقؾم السؤسدة  بابقاء  -53

 اكبخ في عسميؼ  2
7124 

 7.27 تعسل السؤسدة عمى اتباع اليات لتذجيع السؾعفيؽ عمى السذاركو في االنذظو  السجتسعية 2  -59
 7323 والبيانات الستعمقو بالسؾعفيؽ2  تقؾم السؤسدة بالحفاظ عمى سخية وأمؽ السعمؾمات  -57
 7927 افكخ في تخك العسل في السؤسدة  اذا عخض عمًي وعيفة في مؤسدة اخخى  بغخوف عسل  مذابيو2   -54
 7323 عشج تؾفخ شاغخ في مؤسدتي اشجع اصجقائي او معارفي عمى التقجم لمعسل في السؤسدة2    -56

 7925 وتقجيخ جيؾد السؾعفيؽالسحؾر الدابع :  الخضا عؽ التحفيد 

 7724 تظبق السؤسدو  نغام لتحفيد السؾعفيؽ ومكافأتيؼ بشاء عمى جيؾدىؼ وادائيؼ باالسمؾب  والؾقت السالءم2 -47
 7425 تعتسج السؤسدة  معاييخ  وأسذ محجدة  ومعمشو لزسان تظبيق  مبجأ العجالو والذفافيو في مشحالسكافات والحؾافد   -41

 7526 السؤسدة  بتظبيق آليات محجدة لجعؼ وتذجيع السؾعفيؽ لتظؾيخ قجراتيؼ ومياراتيؼ وتحقيق أىجافيؼ الذخريو2تقؾم  -.4
تعسل السؤسدو عمى مكافأتػ وتقجيخ جيؾدك في حال قيامػ بعسل مسيد مثل تقجيؼ األفكار واإلقتخحات التحديشيو   -45

 لتـي تقجميا السؤسدة2  والتي تؤدي الى تظؾيخ وتحديؽ العسميات والخجمات ا
7325 

 7326 السحؾر الثامؽ : أسئمو عامو تتعمق بجائدة السمػ عبجهللا الثاني لتسيد االداء الحكؾمي  والذفافيو
تقؾم السؤسدة  باشخاك السؾعفيؽ بذكل عام في فخق العسل الخاصو بسعاييخ الجائدة دون احتكارىا عمى مجسؾعو  -44

 معيشو2  
7427 

 .472 تقؾم السؤسدة باشخاك السؾعفيؽ في الجورات التجريبيو الخاصو بسعاييخ الجائدة دون إحتكارىا عمى مجسؾعو معيشو 2  -43
 7.24 تقؾم  السؤسدة  بتظبيق آلية واضحو تدتشج الى معاييخ محجدة عشج تخشيح السؾعف الحكؾمي الستسيدفي فئاتو الثالث 2  -49
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 السؾعفيؽ حدب السحاور والتؾزيع الجغخافي::ندب رضا مشاً ثا

 :العامو ندبة الخضا لسؾعفي السجيخية -أ
الر ا ع  )ع  محور كانت  في السد رية العامة أعم  ندبة ر ا ( أن12 بي  الجدول رءم)

أسئمة عامة تتعمق بجايزة السمك عبد هللا ال اني لتسيز )(،  مييا محور %74.8بشدبة بمغت ) (بيئة العسو
التدريي الر ا ع  )أءو ندبة ر ا كانت ع  محور ( . أما %74.5بشدبة ) (األداء الحوومي

  (%.68.6( بشدبة )سياسات السؤسدة مييا محور)الر ا ع   %(،66.8بشدبة ) (والتطوير
 ندبة الخضا إلقميؼ الذسال: -ب

بيئة )الر ا ع  ا( أن أعم  ندبة ر ا في إءميم الذسال كانت ع  محور 12 بي  الجدول رءم)
(% . أما أءو ندبة 78.4( بشدبة )ا ترال والتواصو(،  مييا محور)%78.9( بشدبة بمغت )العسو

الر ا ع   مييا محور) %(73.3بشدبة ) (الر ا ع  سياسات السؤسدة)ر ا كانت ع  محور 
 (.73.3%( بشدبة )التدريي والتطوير

 

 ندبة الخضا إلقميؼ الؾسط: -ج
الر ا ع  التحفيز ( أن أعم  ندبة ر ا في إءميم الوسط كانت ع  محور )12 بي  الجدول رءم)

(% . 73.7( بشدبة )ع  ال يادةالر ا (%،  مييا محور)77.4( بشدبة بمغت )وتقد ر  يود السورفي 
 مييا  %(68.9بشدبة ) (التسوي  واشراك السورفي الر ا )أما أءو ندبة ر ا كانت ع  محور 

 (%.69.8( بشدبة )والتواصوا ترال  امحور)الر 
 

 : ندبة الخضا إلقميؼ الجشؾب -د
بيئة كانت ع  محور )الر ا ع   الجشوب( أن أعم  ندبة ر ا في إءميم 12 بي  الجدول رءم)

(% . أما أءو ندبة 78.5( بشدبة )ع  ال يادةالر ا (%،  مييا محور)79.4( بشدبة بمغت )العسو
بشدبة  (بجايزة السمك عبد هللا ال اني لتسيز األداء الحوومي أسئمة عامة تتعمق)ر ا كانت ع  محور 

 .(%70.0( بشدبة )ا ترال والتواصو مييا محور) %(68.6)
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 .افير ر والتوزيع الجغحدي السحاو لسورفي السؤسدة ندبة الر ا ( 12 دول رءم)

 

 أءميم الجشوب أءميم الوسط  أءميم الذسال السد ريو العامة السحور
 76.9 70.2 73.3 68.6 السؤسدة اتسياساألول :  
 78.5 73.7 75.9 69.3 ع  ال يادةالر ا ال اني : 
 72.6 68.9 77.0 70.0 التسوي  واشراك السورفي ال الع : 
 72.7 67.8 74.4 66.8 التدريي والتطويرالرابع : 
 70.0 69.8 78.4 68.7 ا ترال والتواصوالخامس 

 79.4 72.6 78.9 74.8 العسوالر ا ع  بيئة  الدادس :
الدابع :الر ا ع  التحفيز وتقد ر  يود 

 السورفي 
74.2 78.2 77.4 76.5 

ال ام :أسئمة عامة تتعمق بجايزة السمك 
 68.6 73.5 78.3 74.5 عبد هللا ال اني لتسيز األداء الحوومي

 7324 7124 7929 9626 الكمي % ندبة الخضا
 

 
 

  كو محور م  محاور ا ستبيان الدتو بشاءا عم  السعادلة التالية : تم احتداب معدل الر ا ع 

 معدل الر ا لمسحور = )مجسوع معدل الر ا ع  كو سؤال في السحور( /عدد ا سئمة لكو محور

 : تم احتداب معدل الر ا العام حدي السعادلة التالية 

 %111×عدد ا سئمة الكمي لالستبانة  عدد اسئمة السحور (/×معدل الر ا العام = )معدل الر ا ع  كو حور 
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 الفرل الثالث 
 الشتائج:

 

 رضا السؾعفيؽ حدب التؾزيع الجغخافي لمسجيخية العامة واألقاليؼ أواًل:
 

  7259بمغ معدل ر ا السورفي  بذوو عام.% 

  6959بمغ معدل ر ا السورفي  في السد رية العامة.% 

  7656بمغ معدل ر ا مورفي إءميم الذسال.% 

  7154بمغ معدل ر ا مورفي إءميم الوسط.% 

  7558بمغ معدل ر ا مورفي إءميم الجشوب.% 

 
 (:2مو حة بالرسم البياني رءم )

 ا ءاليمالسد رية و  (: معدل الر ا الوريفي موزعة حدي2رسم بياني رءم )
 

 

 
  

76.6 

75.8 

71.4 

69.9 

 المديرية العامة إلليم الوسط إلليم الجنوب إلليم الشمال

 )%(نسبة الرضا الكلي 
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 :يؼ قاليسأ ضسؽثانيًا : رضا السؾعفيؽ حدب التؾزيع الجغخافي لمفخوع 
 

 ا غوار الوسط ( -الع بة -معان -)إدارة إءميم الذسالمعد ت ر ا في الفروع  أربعةأعم  
 %( عم  التوالي.9154%( و)9153%( و)9454و)%( 9559بمغت ) بشدي

بشدبة  الرم ا( -الطفيمة -الزرءاء -) شوب عسانع و في فر  كانت ر ا أما أءو ندي
 %( عم  التوالي.6451%( و)6359%( و)6354)%( و6156)

 (:3مو حة بالرسم البياني رءم )
 

 ( ندبة ر ا السورفي  حدي الفروع3رسم بياني رءم )
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 معدل الرضا حسب الفروع
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 الفئة الؾعيفية:حدب ثالثًا: رضا السؾعفيؽ 
 

%( وأءو 7556بشدبة ) ال انية( أن أعم  ندبة ر ا إ سالية كانت لمفئة 14 و ح الجدول رءم )
 %( .71.1بشدبة ) األول ندبة كانت لمفئة 

 

 حدي الفئة الوري ية.لسورفي  ار ا إ سالي ندبة  (14رءم ) دول 
 

 العجد البيان
 الكمي

ندبة الخضا 
 %الكمي 

 العجد
 

ندبة الخضا 
لمفئة األولى 

% 
 العجد

ندبة الخضا 
 لثانيةا لمفئة 

% 
 العجد

ندبة الخضا 
 لمفئة الثالثة

% 

معجل الخضا 
 7524 .13 7329 37 7127 145 7.26 543 لمفئات الكمي

 
 (:4مو حة بالرسم البياني رءم )

 

 ( ندبة ر ا السورفي  حدي الفئات4رسم بياني رءم )

 
 

 

72.9 

71.0 

75.6 

73.8 

 %نسبة الرضا للفئة الثالثة  %نسبة الرضا للفئة  الثانية  %نسبة الرضا للفئة األولى  %نسبة الرضا الكلي 

 إجمالي نسبة الرضا حسب الفئة الوظيفية
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السحاور و  التؾزيع الجغخافيلسؾعفي السؤسدة مؾزعة حدب الكمي  ندبة الخضا إجسالي :اً رابع

 في الجراسة: الخئيدية
 

السد رية واألءاليم، حيع ( ندي ر ا السورفي  حدي السحاور الرييدية في 13 بي  الجدول رءم )
بمغت  (الر ا ع  التحفيز وتقد ر  يود السورفي ) أريرت الشتايج أن أعم  ندبة ر ا لسحور

بشدبة  (أسئمة عامة تتعمق بجايزة السمك عبد هللا ال اني لتسيز األداء الحوومي)%( ويميو محور 76.3)
ويميو محور  %( 69.9بشدبة ) (رالتدريي والتطوي)أما أءو ندبة لمر ا فكانت لسحور  .%(75.9)
 .%(71.4بشدبة ) (ا ترال والتواصو)
 

 ندبة الر ا الكمي لسورفي السؤسدة موزعة حدي السحاور( 13 دول رءم )
 

السد ريو  السحور
 العامة

أءميم 
 الذسال

أءميم 
 الوسط

أءميم 
 الجشوب

ندبة الر ا 
 الكمي %

 71.7 76.9 70.2 73.3 68.6 السؤسدة اتسياساألول :  
 73.6 78.5 73.7 75.9 69.3 ع  ال يادةالر ا ال اني : 
 71.8 72.6 68.9 77.0 70.0 التسوي  واشراك السورفي ال الع : 
 69.9 72.7 67.8 74.4 66.8 التدريي والتطويرالرابع : 
 71.4 70.0 69.8 78.4 68.7 ا ترال والتواصوالخامس 

 74.8 79.4 72.6 78.9 74.8 الر ا ع  بيئة العسو الدادس :
الدابع :الر ا ع  التحفيز وتقد ر  يود 

 السورفي 
74.2 78.2 77.4 76.5 76.3 

ال ام :أسئمة عامة تتعمق بجايزة السمك عبد هللا 
 ال اني لتسيز األداء الحوومي

74.5 78.3 73.5 68.6 75.9 

 7.26 7324 7124 7929 9626 الكمي % ندبة الخضا
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 ( معدل الر ا العام حدي محاور الدراسة5رسم بياني رءم )

 

 

68.6 69.3 70 

66.8 

68.7 

74.8 74.2 74.5 
73.3 

75.9 
77 

74.4 

78.4 78.9 78.2 78.3 

70.2 

73.7 

68.9 
67.8 

69.8 

72.6 

77.4 

73.5 

76.9 
78.5 

72.6 72.7 

70 

79.4 

76.5 

68.6 

سياسات  
 المؤسسة

التمكين واشران   الرضا عن الميادة 
 الموظفين

االتصال   االتدريب والتطوير
 والتواصل

الرضا عن بيئة  
 العمل

الرضا عن التحفيز 
وتمدير جهود 

 الموظفين

اسئلة عامة تتعلك 
بجائزة الملن عبد 
هللا الثاني لتميز 
 األداء الحكومي

 الرضا الكلي موزع حسب محاور االستبانة

 ألليم الجنوب ألليم الوسط ألليم الشمال المديريه العامة
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 : التؾصيات
 

لفريق الواحد والعسو الجساعي اإعادة تفعيو  ايزة الفرع الستسيز لدعم العسو بروح  .1
عسو تشافدية وتحقيق السبادغ األساسية لمتسيز  س   بداع والتسيز وخمق بيئةخير افلتد

 . وا حة وءابمة لم ياسسس أ

كيد عم  السدراء وعداد خطط العسو م  خالل التإ اشراك السورفي  في  التوكيد عم  .2
م  خالل صوليا، أفكارىم وبذوو مواق وخذ بشراك السورفي  واألإطالع و إبزرورة 

 سجالت األداء الدشوية.

كة االتركيز عم  تدريي السورفي  الجدد بوافة فئاتيم وكالس  س  اختراصو م  بد .3
ا حتيا ات التدريبية لمسورفي  )بسا  تشاسي مع خطة التد ي وو ع الية لتشفيذ  ، يشويتع

  وحا ة العسو لمدورة(.

والتدريي الداخمي افحالل والتعاءي الوريفي  دعم الشوع ا  تساعي في خطط .4
 والخار ي.

مي بسا  شدجم ومتطمبات  ايزة السمك التدريي الستخرص في متطمبات العسو اليو  .5
 .األداء الحوومي والذفافية زي  عبدهللا لتس

ا ىتسام الستواصو بتحدي  بيئة العسو وا راء التحديشات الالزمة م  ا و توفير بيئة . 6 
  مشة وصحية في مختمف مواءع العسو . 

. تذويو لجشة ا تساعية تعش  بالسشاسبات اف تساعية لمسورفي  ومبادرات خدمة السجتسع 7
 وو ع برامج ترفييية.

رص التواصو وا لتقاء بالسورفي  في مواءع عسميم ومذاركة افكارىم واءتراحاتيم . تعزيز ف8
 التي تديم في تحدي  وتطوير ا راءات العسو .

. تحقيق مبدأ الذفافية في العسو م  خالل التعسيم الدايم ع   لية الترفيع والترقية وطريقة 9
 اختيار م  كقع عمييم السشح الدراسية والدورات الخار ية والداخمية والترفيعات الجوازية .  
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 الفرل الخابع
 

 2(714. -717.)الفتخة الل خمقارنة نتائج الخضا والتفاعل لجى السؾعفيؽ 
 

  عواماندبة الر ا الكمي لسورفي السؤسدة موزع حدي األءاليم خالل :  أوال
 (2016- 2018) 

 2118ال  الزيادة في معدل الر ا الكمي في عام ( 18في الجدول رءم ) تذير األرءام 
 %( .1.5%( أؼ بزيادة )7154بشدبة ) 2117%( عشيا في عام 7259بشدبة )

 

 لسورفي السؤسدة موزع حدي األءاليم ( ندبة الر ا الكمي14 دول رءم )
 
 

 1028 1027 معدل الرضا

 7259 71541 معدل الرضا الكلي

 6959 71531 الموظفين في المديرية العامة

 7656 76512 الموظفين في إقليم الشمال
 7154 67567 الموظفين في إقليم الوسط

 7558 71534 الموظفين في إقليم الجنوب

 

 (7رسم بياني رءم )
  

 

 
 

  

71.41 
70.3 

76.12 

67.67 

71.34 
72.9 

69.9 

76.6 

71.4 

75.8 

الموظفين في  معدل الرضا الكلي
 المديرية العامة

الموظفين في إلليم 
 الشمال

الموظفين في إلليم 
 الوسط

الموظفين في إلليم 
 الجنوب

 (2018-2017)معدل الرضا العام حسب األلاليم للفترة 

2017 2018
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 (714. -717.ندبة الخضا الكمي لسؾعفي السؤسدة مؾزع حدب الفخوع خالل لالعؾام )ثانًيا: 
أن معدل الر ا الكمي في األءاليم ءد زادت في عام ( 15في الجدول رءم ) تذير األرءام 

 . 2117عشو في عام  2118
وذلك  الذسال ففي إءميم الذسال كانت ىشاك زيادة ممحورة في الر ا في إدارة إءميم

وفرع عجمون حيع كعود ذلك ال  تحدي  وزيادة الكوادر  ،نتيجة التغير في ا دارة 
 الوري ية في الخدمات السالية .

ويعود  مادباوفرع  الجشوب إدارة إءميماما في إءميم الوسط فكانت الزيادة السمحورة في 
 السورفي . تحدي  وتحفيز كادرذلك ال  

  معدل الر ا بذوو ممحوظ في فرع معان والسزار الجشوبي.شوب زاد وفي إءميم الج
 

 ( ندبة الر ا الكمي لسورفي السؤسدة موزع حدي الفروع15رءم )الجدول 
 

 1028 1027 إقليم الجنوب 1028 1027 إقليم الوسط 1028 1027 إقليم الشمال

إدارة إقميؼ  95.9 84.3 إدارة إقميؼ الذسال
 الؾسط

إدارة إقميؼ  71.6 61.0
 الجشؾب

80.7 68.0 

 91.3 87.3 العكبة 63.4 87.0 الدرقاء 75.3 86.8 لؾاء بشي كشانة

األغؾار  90.4 85.3 األغؾار الذسالية
 الؾسظى

 72.0 75.3 غؾر الرافي 79.2 82.9

 74.3 73.8 الكخك 78.4 71.7 الذؾنة الجشؾبية 87.0 81.3 عجمؾن 
 66.5 68.7 القرخلؾاء  71.7 69.9 غخب عسان 64.0 77.6 الخمثا

 63.9 68.6 الظفيمة 69.9 66.2 الدمط 70.3 75.3 لؾاء الكؾرة
 94.4 59.3 معان 77.0 59.4 مادبا 71.9 73.4 اربج
 67.1 55.7 السدار الجشؾبي 61.6 52.1 جشؾب عسان 74.2 71.8 جخش

       67.8 65.2 يةلالبادية الذسا
       65.7 60.0 السفخق 

 75.8 7125  71.4 9727  76.6 7921 اإلجسالي
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الل خ الفئات الؾعيفيةندبة الخضا الكمي لسؾعفي السؤسدة مؾزع حدب ثالًثا : 
 (717. -719.) العؾاما

 

 ( إ سالي ندبة ر ا السورفي  حدي الفئات الوري ية.16 دول رءم )
 

معجل الخضا 
 الكمي لمفئات

 العجد
ندبة الخضا 

 الكمي %

 العجد
 

ندبة الخضا 
لمفئة األولى 

% 

 العجد

ندبة الخضا 
لمفئة  الثانية 

% 

 العجد

ندبة الخضا 
لمفئة الثالثة 

% 

1027 473 7124 16. 7127 31 7726 19. 7125 

1028 543 7.26 145 7127 37 7329 13. 7524 
 

 

 

 ( 8رسم بياني رءم )
 

 
 

  

71.4 71.7 
70.9 

71.3 

72.9 

71 

75.6 

73.8 

نسبة الرضا للفئة األولى  %نسبة الرضا الكلي 
% 

نسبة الرضا للفئة  الثانية 
% 

نسبة الرضا للفئة الثالثة 
% 

 (2018-2017)معدل الرضا الكلي حسب الفئات الوظيفية لألعوام 

2017 2018
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 2جتساعيالشؾع اإل( حدب 1028و  1027مقارنة معجالت الخضا لألعؾام )رابًعا : 

 بذوو عام. لمر ال والشداء( إرتفاع معد ت الر ا 22نالحع م  الجدول رءم )
 ( حدي الشوع اف تساعي2118و  2117( إ سالي معد ت الر ا لألعوام )17 دول رءم )

 

 العام
 رجال نداء

 %معجل الخضا العجد %معجل الخضا العجد
.717 111 69.9 294 72.0 
.714 94 70.3 251 73.9 
 126 724 اإلنحخاف

 

 (9رسم بياني رءم )
 

 
 
 

 ( حدب السحاور الخئيدية10282و  1027مقارنة معجالت الخضا لألعؾام )ا : دً خام

لمسحاور إرتفاع معد ت الر ا (  11والرسم البياني رءم ) ( 25نالحع م  الجدول رءم )
والتطوير فقد سجال الر ا ع  ال يادة والتدريي  انالرييدية بذوو عام، أما محور 

 ( نقطة عم  التوالي.255( و )453انخفا اس بسقدار )
  

69.9 

72 

70.3 

73.9 

 رجال نساء

 معدل الرضا حسب النوع االجتماعي 

2017 2018



34 

 

 ( إ سالي ندبة ر ا السورفي  حدي السدسيات الوري ية18 دول رءم )
 

 االنحراف% 8102 2017 المحور

 0.4 71.7 71.28 السؤسدة اتسياساألول :  

 4.3- 73.6 77.91 عؽ الكيادةالخضا الثاني : 

 1.6- 71.8 73.39 التسكيؽ واشخاك السؾعفيؽالثالث : 

 2.5- 69.9 72.44 التجريب والتظؾيخالخابع : 

 1.3- 71.4 72.73 الخامذ االترال والتؾاصل

 7 74.8 67.77 الخضا عؽ بيئة العسل الدادس :

 10.2 76.3 66.13 الدابع :الخضا عؽ التحفيد وتقجيخ جيؾد السؾعفيؽ

بجائدة السمػ عبج هللا الثاني الثامؽ:أسئمة عامة تتعمق 
 75.9 66.20 لتسيد األداء الحكؾمي

9.7 

  7.26 71241 ندبة الخضا الكمي %

 
 ( 11رسم بياني رءم )

 

 
  

71.28 

77.91 

73.39 
72.44 72.73 

67.77 
66.13 66.2 

71.7 
73.6 

71.8 
69.9 

71.4 

74.8 
76.3 75.9 

:  األول 
سياسات 
 المؤسسة

: الثاني 
الرضا عن 

 الميادة

: الثالث 
التمكين 
واشران 
 الموظفين

: الرابع 
التدريب 
 والتطوير

الخامس 
االتصال 
 والتواصل

:  السادس 
الرضا عن 
 بيئة العمل

السابع 
الرضا عن :

التحفيز 
وتمدير جهود 

 الموظفين

أسئلة :الثامن
عامة تتعلك 
بجائزة الملن 
عبد هللا الثاني 
لتميز األداء 

 الحكومي

 (2018-2017)معدالت الرضا حسب المحاور الرئيسية لألعوام 

2017 2018
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 (:714. -714.الل الفتخه )خمقارنة نتائج الخضا والتفاعل لجى السؾعفيؽ 
 

 (:714.-714.مؤشخ الخضا العام لمفتخة )أواًل : 
 2018اريرت نتايج التحميو ا حرايي  ستبانة قياس الر ا والتفاعو لدػ السورفي  لمعام  

 .2017( % مقارنة مع نتايج  قياس الر ا لمعام 1.5ان ىشاك انحراف اكجابي بحدود ) 
  
 .(12( والرسم البياني رءم )19الجدول التو يحي رءم ) بىر وكسا ىو را 

 
 2118 - 2114العام خالل ا عوام ( معدل الر ا 19 دول رءم )

 

معدل الر ا 
 2014لعام 

معدل الر ا لعام 
2015 

معدل الر ا 
 2016لعام 

معدل الر ا لعام 
2017 

معدل الر ا لعام 
2018 

64.3 69.5 7727 71.4 9827 

 
 

 2118 – 2114الر ا العام خالل ا عوام  مؤشر( 11رسم بياني رءم )

 

64.3 

69.5 
70 

71.4 

72.9 

 2018معدل الرضا لعام  2017معدل الرضا لعام  2016معدل الرضا لعام  2015معدل الرضا لعام  2014معدل الرضا لعام 

 (2018-2014)معدل الرضا لألعوام 


