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مقدمة
يعد مفهوم تحربة املستفيد متأص ال في النفس البشرية منذ بدء توثيق رجلة االنسان .فلطاملا صنعت املحنمعات ما يتواكب مع تحربتها الني قد
تكون منمترة او متسقة مع محنمعات أخرى .فقد انعكس ذلك في أدوات الصيد وسلوك الطبخ و االكل وغترها من األدوات الني تحكي قصة
الظروف املعيشية والبيئية لكل تحمع بشري.
في بداية القرن العشرين ترجم ختراء بحوث السوق وعلم النفس واالجنماع اليات وأدوات لتحليل ورصد تحارب البشر ودراسة سلوك
املستهلكتن و تطلعاتهم ورغباتهم وكيفية االستفادة من هذه املعرفة في عامل االعمال .ومع الثورة التقنية تعاون علماء االدراك والتقنية لدراسة
علقة االنسان باألشياء وما الذي يحعل التحربة راسخة في ذاكرة االنسان واملشاعر الني تتبناها النفس البشرية بعد ذلك.

في بداية القرن  21اصبح محال تحربة املستفيد اكتر نضحا واالليات اكتر استخداما وتبنت عدة شركات واعمال هذه املنهحية في القياس
والتحليل والتطوير وصنعت اإلنحازات .بعد عام  2010ظهر تبني األجهزة الحكومية لهذه املمارسات الني اثبتت فاعليتها في تعزيز ثقة
املستفيدين في فاعلية وكفاءة االجهزة الحكومية من خلل خدمات تنمركز جول اجتياجات وانطباعات املستفيد الني ينم رصدها واكتشافها من
خلل مختصي تحربة املستفيد.
يتناول هذا العرض دليال ارشادياً يستعرض نشأة مفهوم تجربة املستفيد ،ويسلط الضوء على املنهجيات واملمارسات واألدوات الشائعة
والتيً من شأنها ان تساعد املنظمات فىً ترسيخ واستدامة ثقافة التمركز جول املستفيد.
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تعريف تجربة المستفيد بحسب المراجع العالمية
" تجربة املستفيد هي التصورات و املشاعره الناتجة عن التأثير األجادي واليراكمي للتفاعالت
مع املوظفين  ,املوردين األنظمة  ,القنوات أو املنتجات ".
-قارتتر

"تجربة املستفيد هي رجلة املستفيد الكاملة ،وليست مجرد نقاط االتصال الرئيسية أو
اللجظات الحرجة عندما يتفاعل املستفيدين مع منشأتك .تجربة املستفيد هي التأثير اليراكمي
لنقاط االتصال املتعددة بمرور الوقت ،مما يؤدي إلى الشعور بوجود عالقة جقيقية أو عدمها".
 -هارفارد لألعمال

"تجربة املستفيد هي تصور املستفيدين املبتيً من خالل تفاعلهم مع منظمتك".
 -فورستر لألبحاث
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تعريف تجربة المستفيد وفق المركز الوطني لقياس
أداء األجهزة العامة

تعريف تجربة المستفيد
طلب تقديم
تسهيلت

دفع فواتتر
خدمات
املرافق

هي نتيجة تفاعل املستفيد مع األجهزة العامة
وخدماتها مما ينعكس على شعور ورضا
املستفيد عن جودة وفعالية هذه التحربة.
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التريد اإللكتروني

التقدم لوظيفة

تحديد
السحل
التحارية

استخراج عقد
نكاج
تسحيل وكالة

تقديم شكوى

التقدم بطلب الحصول
علي منحة ابتعاث
خارجي
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نبذة تاريخية عن تطور مفهوم تجربة المستفيد
 5000 – 3000قبل امليلد

يربط بعض الحتراء املبدأ بفلسفة فينغ شوي كما تعد الفلسفة الصينية فينغ شوي اقدم مبدا يمكن ربطه بمفهوم النمركز جول االنسان ( املستفيد) والني ركزت علي تطوير وتصمنم ما جولنا بطريقة
تنسحم مع اجتياجنا وقدرتنا جني تتناغم معنا.
1928-1908

شركة فورد وتجربة االنتاج
تم التأسيس ألليات تصمنم تحربة محورها املستفيد تم استعمالها جينما تعاون الشهتران فريدريك تيلور و هتري فورد لتصمنم منهحية انتاج يعمل فيها اإلنسان بفعالية فما كان من فريدريك تيلور
اال ان يبدا بحثه العميق في العلقة التفاعلية للعمال مع أدواتهم الني يستخدمونها ،كما نفعل في بحوث تحربة.

1970- 1920

علم النفس وبجوث السوق
طور باجني علم النفس دان ستراتش و جورج قيلوب في اليات بحوث السوق بتطبيق معايتر علمية وبحثية لفهم املستفيد مما انعكس علي ابراز عوائد االستنمار جني انتشر مفهوم بحوث التسويق
بشكل كبتر.

1950 -1945

مختيرات بيل

في ابرز محاوالت تصمنم املنتحات املنمركزة جول املستفيد قامت مخترات بيل  -الني يعود تأسيسها مخترع الهاتف قراهام بيل – باالستعانة بعامل النفس جون كارلتن لدراسة سلوك االنسان من اجل
تصمنم أنظمة الهاتف من مخرجات تلك الحقبة كانت لوجة مفاتيح الهاتف والني نستخدمها جني اليوم.
1955-1950

التجربة فىً الصناعة
اصبح املفهوم في تصمنم التحارب وقياسها مؤشرا مهم جني اصدر رائد التصمنم الصناعي هتري دريفس كتابه " التصمنم من اجل الناس" وذكر انه في جال مل يشعر الناس باألمان والرجة والسعادة من
منتحك يحعلهم يقبلون عليه فقد فشل منتحك.

1960-1950

والت ديزنىً التجربة فىً اليرفيه
تعتتر محموعة والت ديزني رائدة في تطبيق اليات تحربة املستفيد لتصمنم تحارب الترفيه وقياسها وادارتها وتم صياغتها في استراتيحية رؤيتها ان تكون تحربتها قصة وان يكون املستفيد ( املستفيد )
دائما بطل القصة

1985-1980

رضا املستفيد
انتشر في هذه الفترة قياس رضي املستفيد كمؤشر مهم للتحكم في جودة املنتحات وكانت روجرز ريسترش من أوائل املتبنتن لعملية القياس الني اوجدها اجصائيا والتر شوارت وطورها جوزيف
جوران والني تسمى إدارة الحودة الكاملة )Total Quality Management (TQM
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نبذة تاريخية عن تطور ممارسات تجربة المستفيد
2000-1997

شركة ابل
أسست شركة ابل مختترا للبحث والتحليل جول تحارب املستفيدين بشكل مركزي يرأسة خبتر علم النفس االدراكي د .نورمان الذي قام بصياغة مصطلح تحربة املستخدم جول املنتحات
امللموسة والتقنية .تم جل املركزية بطلب من مؤسس ابل ستيف جوبز وتم العمل باللمركزية بحيث يكون الحميع يهنم وينمحور جول املستفيد

2018-2014

وزارة شؤون املجاربينً القدامى ( الواليات املتجدة االمريكية )
بعد انخفاض في الثقة من قبل املحاربتن القدامى في الحدمات املقدمة من قبل املنظمة  ,تبنت املنظمة ممارسات تحربة املستفيد للقياس والتطوير املنمركز جول املستفيد والني جققت  %70في
معدالت الثقة بعد ان كانت %47

2018-2013

تجربة بدء العمل التجاري فىً اسيراليا
تبنت الحكومة االسترالية معايتر وأدوات القياس والتصمنم لتحربة املستفيد لتقود التحول الرقمي والتقنيات والني جعلت من عملية  one Stop Shopلتأسيس االعمال ناجحة بتحقيق
 %97رضي بعد ان كانت اقل من  % 60في . 2013

2020-2019

تجارب املستفيدين بسلطة مستقلة ( والية جنوب وايلز – اسيراليا )
أنشأت جكومة والية جنوب ويلز االسترالية جهاز مستقل مختص في جوكمة وتوجيد وتصمنم تحارب املستفيدين لتقديم تحربة متناغمة للمواطن واملقنم والزائر و تحقيق علي معدالت الرضي,
الثقة واالننماء

2017-2016

اطالق رؤية اململكة العربية السعودية 2030
شكلت رؤية  2030أساس صلب ألنسنة التشريعات والحدمات الحكومية من خلل برامح تستهدف رفع مستوى تحربة املواطن واملقنم والزائر وتنمركز جول االنسان ليكون محور التغيتر.

2019-2018

اعتماد قياس تجربة املستفيد للقياس من قبل املركز الوطتيً لقياس أداء األجهزة العامة
أصبحت مؤشرات النضح في تحربة املستفيد وتحربة املستفيد اجد مؤشرات القياس املعنمدة لألجهزة العامة والني يقود مركز أداء عملية القياس والنمكتن للحهات لتبني املنهحية.

2020-2019

تأسيس اول وكالة متخصصة فىً إدارة تجربة املستفيد على مستوى األجهزة الحكومية فىً اململكة
في خطوة هي األولي من نوعها في الشرق األوسط أسست وزارة املوارد البشرية والتنمية االجنماعية وكالة تحربة املستفيد لتطوير وإدارة تحارب املستفيدين.
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أهمية تجربة المستفيد
العوامل املؤثرة على تجربة املستفيد

أهمية تجسينً تجربة املستفيد

تترايد توقعات املستفيدين تحاه
الحدمات املقدمة جراء خضوعهم
لتجارب سابقة متميرة من قطاعات
عامة أو خاصة.

تزايد توقعات
املستفيد

يساهم تحستن تحربة املستفيد في
زيادة ثقة املستفيد فىً األجهزة
الحكومية

تعد كفاءة وفعالية الحدمات الحكومية
أجد البنود ذات األهمية املترايدة علي
جداول أعمال الدول النامية واملتقدمة.

تزايد التنافسية
العاملية

تعنمد الرفاهية علي عدة معايتر،
منها تقديم خدمات جكومية عالية
الحودة.

أصبح املستفيد أكير إدراكً لحقوقه وأكير
ّ
تمكناً من التعبير عن رأيه علي شبكات
التواصل االجنماعي.

تزايد نشاط
شبكات التواصل
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الحهاز الحكومي

املستفيد

يؤدي تقديم خدمات عالية الحودة إلي
تجسينً انطباع املستفيد عن
تكاليف الحدمات الحكومية.

زيادة ثقة
املستفيد

تعزيز الرفاهية

تجسينً االنطباع
عن تكاليف
الحدمة
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تجربة المستفيد ورؤية المملكة )1/2( 2030
منح املستفيدين تجارب سلسة وفاعلة يسهل جياة الناس ويحسن من ظروفهم
املعيشية ،يزيد من ثقتهم في أداء اجهزة الدولة ،يعزز اننماءهم الوطني ،يساهم في
استدامة الكفاءة والفعالية التشغيلية ويعزز تنافسية اململكة بتن دول العامل...
املجاور الرئيسية

مجتمع
جيوي

اقتصاد
مزدهر

أهداف املستوى الثانى

أهداف املستوى األول
 1تعزيز القتم اإلسالمية والهوية الوطنية
2

تمكينً جياة عامة وصجية

3

تتمية وتنوع االقتصاد

4

زيادة معدالت التوظيف

5

تعزيز فاعلية الحكومة

 5.1نلترم بكفاءة االنفاق وبالتوازن املالي

أهداف املستوى الثالث
5.1

تحستن أداء الحهات الحكومية

5.2

تحستن أداء األجهزة الحكومية

5.2

تحستن جودة الحدمات املقدمة
للمواطنتن

5.3

املشاركة الفعالة مع املواطنتن

5.3

ندعم املرونة

5.4

نحافظ علي مواردنا الحيوية

 5.4تعزيز الشفافية جول اعمال الحكومة
5.5

وطن
طموج
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املصدر :املركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة ( أداء)

نحافظ علي مواردنا الحيوية

تمكينً املسؤولية االجتماعية
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تساهم استراتيجية تجربة المستفيد بشكل مباشر في تحقيق
هدف "تعزيز فاعلية الحكومة" المنبثق عن رؤية 2030
التوجه االسيراتيجي للوزارة فىً ظل رؤية  2030وبرامحً تجقيق الرؤية
ّ

الركائز

أهداف املستوى األول

أهداف املستوى الثانى

أهداف املستوى الثالث
املدعومة من استراتيحية
تحربة املستفيد

مجتمع جيوي

 .1تعزيز القنم اإلسلمية

 .2توفتر جياة عامرة
وصحية

اقتصاد مزدهر

 .3تنمية االقتصاد وتنوعه

 .4زيادة معدالت
التوظيف

 5.2تحستن أداء الحهاز الحكومي

 5.2.4تطوير الحكومة اإللكترونية

 5.2.5االرتقاء بحودة الحدمات
املقدمة للمواطنتن

وطن طموج

 .5تعزيز فاعلية الحكومة

 .6تمكتن املسؤولية
االجنماعية

 5.3التفاعل بشكل فعال مع املواطنتن

 5.3.1تعزيز الشفافية في جميع
القطاعات الحكومية

 5.3.2دعم قنوات التواصل مع
املواطنتن ومحنمع األعمال

 5.2.3ضمان تحاوب الحهات الحكومية
مللجظات عملئها

تمكن اسيراتيجية تجربة املستفيد األجهزة الحكومية من تجقيق أهداف رؤية  2030من خالل...
• تسهيل الوصول الي الحدمات الرقمية • رفع مستوى رضا املستفيدين من خلل • تعزيز املشاركة املحنمعية من خلل • توفتر قنوات متنوعة للتواصل • تمكتن والزام مقدمي الحدمات من
تطبيق املعايتر واملمارسات الرائدة عند
توفتر خدمات عالية الحودة تضاهي في اشراك الحمهور في رسم السياسات والعناية باملستفيدين االفراد واملنشآت
ورفع كفاءتها وفاعليتها بما يحقق
التعامل مع ملجظات وشكاوى
ة
ود
ج
م
وتقين
م
وتصمن
القرار
وصنع
اص
ح
ال
القطاع
ر
عت
املقدمة
تلك
مستواها
متطلبات وتطلعات املستفيدين
• تقديم تحارب سلسة ومترابطة
املستفيدين.
.
حكومية
ل
ا
دمات
ح
ل
ا
للمستفيدين اثناء تنقلهم بتن قنوات
• خلق تحارب استخدام سهلة وسلسة • جماية املستفيدين وتعزيز املنافسة بتن
• رصد وتقينم انطباعات وآراء الحمهور
مقدمي الحدمات بما يصمن توفتر • ضمان تطبيق آليات ومبادى الشفافية التواصل املختلفة.
بما يساهم في رفع مستوى تبني
ا
باستخدام مزيح من األدوات االستباقية
ل
ألفض
وفقا
حكومية
ل
ا
القطاعات
لدى
بأسعار
ومبتكرة
ة
ر
مت
من
خدمات
املستفيدين للخدمات الرقمية.
• رفع املستوى املعرفي واملهاري ملوظفي
والتفاعلية.
املمارسات والتحارب العاملية الدولية.
مناسبة
الصف االمامي وتوفتر األدوات اللزمة
• اشراك املستفيدين في تصمنم الحلول
لحدمة املستفيد بشكل فعال.
للمشاكل واملعوقات الني تواجههم عند
ُئرجى الرجوع إلي امللجق للطلع علي املزيد من التفاصيل جول املحاور الني تدعم فيها استراتيحية تحربة املستفيد عددا ا من برامح رؤية  2030الرئيسية.
التعامل مع الترامح والحدمات الحكومية
©  2021جقوق الدراسة محفوظة لصالح وزارة املوارد البشرية والتنمية االجنماعية
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ُ
لكي تستطيع األجهزة العامة من تقديم تجارب مرضية وخدمات عالية الجودة،
يجب عليها تطبيق افضل الممارسات في مجال إدارة تجربة المستفيد...

البحث

تحديد األولويات

التصميم

التمكين

القياس

ترسيخ ثقافة تجربة
المستفيد

تتطلب كفاءة البحث أن تفهم األجهزة
العامة املستفيدين بعمق وأن يوصلوا
هذا الفهم إلي املوظفتن والشركاء.
ويتصمن البحث نشاطتن أساسيتن:

تتطلب كفاءة تحديد األولويات التركتر
علي ما هو أهم لتحربة املستفيدين
ونحاج األعمال .والنشاطتن األساسيتن
اللذين ينطويان عنها:

تصمنم وتحويد تحارب املستفيدين بعد
االسنماع الي آرائهم وفهم انطباعاتهم جول
تحاربهم السابقة تصوراتهم عن التحربة
املثالية .وتحتوي كفاءة التصمنم علي
نشاطتن أساسيتن:

يستلزم بناء هذه القدرة تزويد املوظفتن
والشركاء باملوارد الني يحتاجونها لتقديم
التحارب كما ُضممت ،وتتصمن أربعة
نشاطات أساسية:

تتطلب كفاءة القياس تقينم جودة تحارب
املستفيدين وربطها بأداء املنظمة،
وتحتوي علي ثلث نشاطات:

بناء ثقافة تحربة املستفيد تستلزم خلق
منظومة قنم واطار كفاءات سلوكية قائم
علي تقدير وارضاء املستفيدين .وتحتوي
علي نشاطتن أساسيتن:

 .1استخدام أساليب االستقصاء
الكمية (مثل املسوجات امليدانية
باستعمال االستبانات الهاتفية او
(مثل
والنوعية
الرقمية)...
املقابلت
التركتر،
محموعات
الشخصية )...لتحديد خصائص
عن
والكشف
املستفيدين،
اجتياجاتهم وفهم سلوكياتهم
دوافعهم،
جياتهم،
وأسلوب
وتطلعاتهم ،وتحزئتهم الي شرائح
متحانسة ليسهل استهدافهم
والتفاعل معهم.

املستفيدين،
شرائح
 .1تجديد
الرجالت ،والتفاعالت األكتر األولوية
بناء علي املشاهدات الني ولدتها
األنشطة االستقصائية.

 .1اجراء الدراسات والبجوث
االستقصائية بهدف توجيه
أنشطة تصمنم تحارب املستفيدين.

 .2إعادة توجيه املوارد بكافة أنواعها
تحاه القضايا والتحديات ذات الثقل
االجنماعي واالثر االقتصادي األكتر
علي املستفيدين وعلي املنظمة في
نفس الوقت.

 .2األخذ فىً عينً االعتبار الرؤى
والتوجهات االسيراتيجية الني
انبثقت من األبحاث عند هندسة
وبناء
املستفيدين
رجلت
التشريعات والقواعد التنظنمية،
تصمنم املنتحات والحدمات ،تطوير
الحملت التوعوية والتثقيفية.)...
©  2020جميع التحقيقات محفوظة لصالح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

 .2اشراك أصحاب املصلحة في تصمنم
التحارب املستهدفة عتر املساهمة
في طرج وتقيتم الحلول للمعوقات
الني تواجه املستفيدين في
تعاملتهم املختلفة مع املنظمة،
ا
اضافه الي موظفي الصف االمامي
عند تأدية دورهم في الرجلة ،تصمتم
التماذجً األولية للحلول املختارة،
اجراء اختبارات قبول املستخدم،
مع تكرار العملية ملرات عديدة الي
جتن الوصول الي الحل األمثل من
منظور املستفيد واملنظمة فىً آن
واجد

 .1تجديد السياسات واإلجراءات التيً
تؤثر سلباً على سلوكيات
وممارسات العاملين وعلي قدرتهم
في منح التحربة املستهدفة (مثل
تنظنم وإدارة الصلجيات ،أنظمة
تقينم األداء الوظيفي)...
 .2االستماع بشكل دوري الى صوت
املوظف وسؤاله عن شعوره جيال
املنظمة وبيئة وظروف عمله ،واتخاذ
ما يلزم من خطوات تصحيحية
إلزالة عوائق اإلنحاز.
 .3توفير األدوات واآلليات اللزمة
ملساعدة العاملتن والشركاء علي
تنفيذ ادوارهم املنوطة بها عند
تقديم التحربة.
 .4املشاهدة واملراقبة الدقيقة
والدورية لسلوكيات وممارسات
العاملتن للتحقق من امتثالهم
للمعايتر واملقاييس املوضوعة بما
يصمن تقديم او تمكتن التحارب
املستهدفة.

 .1تطوير برنامحً صوت املستفيد:
بناء جزمة من مؤشرات االداء
االستراتيحية والتشغيلية ملراقبة
وادارة جودة التحارب املقدمة
للمستفيدين ،تطوير السياسات
واآلليات وإيحاد األدوات اللزمة
لحمع وتحليل انطباعات وآراء
املستفيدين والتعامل مع
مواطن الحلل بصورة استباقية
وتفاعلية.

 .2تتبع وتجليل انطباعات وآراء
املستفيدين جول تعاملتهم
املختلفة مع املنظمة.
 .3اصدار ومشاركة تقارير القياس
مع أصجاب املصلجة وإشراكهم
فىً اعداد الحطط التصجيجية
لتحستن تحارب املستفيدين
بناء علي التغذية الراجعة منهم.

 .1تجديد أدوار األجهزة التابعة
للمنظمة او تلك الحاضعة
إلشرافها بجميع اختصصاتها
والتنفيذية
التنظتمية
واالشرافية في تحقيق توجهاتها
ومساعيها في تقديم تحارب
عالية الحودة ،وتثقيفهم بشكل
مستمر جول املستفيدين،
علي
الحاصلة
والتغيترات
سلوكياتهم ورغباتهم واثرها علي
اعمال املنظمة.
 .2تعزيز املمارسات والسلوكيات
املتوائمة مع مستهدفات الحهة
جيال تقديم تحارب مترية
وفعالة لحميع املستفيدين.
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تصميم التجارب من منظور المستفيد
التحربة هي رجلة تحتوي علي بداية ونهاية ترسخ بالذاكرة ثم تحث علي التحول في
سلوك االنسان جسب االنطباعات والدروس املكتسبة منها.

مخرجات
عملية
التصمتم

تجربة البداية

تجربة النهاية

• هي تصمنم االنطباع األول للمستفيد وتنم
عن طريق محاولة التنبؤ باجتياجاته
وتطلعاته قبل اإلفصاج عنها من خلل
االستعانة بأدوات استباقية.

• يحب ان يكون لكل رجلة نهاية محكمة
وبتصمنم تحربة النهاية يمكن انهاء التحربة
مع املستفيد بانطباع إيحاني .

تجديد
األمل
التصجيح

البداية
تجربة الحدمات واملنتجات

تجربة السياسات واإلجراءات

• تصمنم تحارب ذات قنمة مضافة جقيقية
تحاكي قدرات وسلوكيات املستفيد وتلني
اجتياجاته وتخلق سلسلة من التفاعلت
ا
محفزه له للسنمرار
املتحانسة والسلسة
وإعادة التحربة وتوصية االخرين بخوضها.

• السياسات واإلجراءات هي العمود
الفقري ألي تحربة .لذا فإن اشراك
املستفيدين في صنع القرار من خلل
املساهمة في سن التشريعات يساعد في
رفع نسبة تقبلهم وتبنيهم لها عند اطلق
ا
وفقا لتلك األنظمة
الحدمات الني ُطورت
واللوائح الني شاركوا في وضعها.
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القياس
واالستشعار

البجث
والتجليل

قياس
األثر

تصميم تجربة
المستفيد

التطوير

اختبار
الفرضيات
بناء الفرضيات
( الحلول املتوقعة)
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رسم رحلة المستفيدين عند تقديم الخدمات
مثال لرحلة متلقي الرعاية الصحية بمستشفى حكومي  -الخضوع لعملية جراحية

قبل إجراء العملية الحراجية

املرجلة

أنشطة املستفيد

خالل العملية الحراجية

جصول املريض علي تأكيد
الوقت واملكان إلجراء
العملية الحراجية

انتظار املريض لينم
استدعاؤه من قبل
الطبيب املختص

ينم إعلم املريض
بتعلنمات
وإجراءات العملية

ينم إجراء العملية
الحراجية

استيقاظ املريض
ومعرفة نتيحة العملية

مثال توضيجي

بعد اإلنتهاء من العملية الحراجية
خروج املريض من
املستشفى

تلقي املريض بريد
إلكتروني ملتابعة
الفحوصات الطبية

الصور

املعلومات

الحاجة إلي املزيد من املعلومات من
أجل اإلستعداد للعملية الحراجة

املريض متوتر جد اا
ألنه ال يعرف ما
سيحدث

يقوم الطبيب بإعطاء
تعلنمات واضحة وبهدوء
من أجل البدء بالعملية
الحراجة

نوم املريض تحت
تأثتر التخدير العام

يعاني املريض من آالم
ويواجه صعوبة في فهم
املعلومات

اإلنزعاج الشديد بسبب
إجراء الحروج من
املستشفى

يرغب املريض بمعرفة
الغرض من متابعة
الفحص الطني

التجربة العاطفية

اشعار التأكيد

طرق تلقي املعلومات
22القنوات)
(

استدعاء املريض

إرشادات ما
قبل العملية

غرفة الحراجة
فريق الحراجة

الطبيب املعالح

إرشادات ما بعد
العملية

رسالة متابعة
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مصطلحات هامة

تحربة املستفيد:
نتيحـ ــة تفاعـ ــل املسـ ــتفيد مـ ــع األجهـ ــزة العامـ ــة وخـ ــدماتها مم ـ ـا
ينعكس علي شعور ورضاه عن جودة هذه التحربة.
رجلة املستفيد:
سلســـلة مـ ــن التفـ ــاعلت والتعـ ــاملت بـــتن املسـ ــتفيد واألجهـ ــزة
العامـة مـن خــلل خـدمات تقــدمها جهتـان جكوميتــان أو أكتـر قــد
يشــعلها القط ــاع العــام أو القط ــاع الح ــاص ،بهــدف تحقيــق ه ــدف
مهم أو مرجلة أساسية بارزة في تحربة املستفيد.
املستفيد:
املستفيدون من الحدمات الحكومية (مواطنون ،مقنمون ،زائرون)
والقطاع الحاص املستفيد من الحدمات الحكومية وممثلو األجهزة
العامة املستفيدون من خدماتها األخرى وموظفو الدولة.
رضا املستفيد:
مس ــتوى الرض ــا ع ــن ج ــودة الح ــدمات املقدم ــة بواس ــطة األجه ــزة
العامة من خلل منظور املستفيد الشخصي.
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املستفيد الحفي:
زيارات دورية وسرية يقوم بهـا أشـخاص مؤهلـون لحميـع مراكـز
وقنـ ــوات الحدمـ ــة الحكوميـ ــة ،تهـ ــدف إلـ ــي تنفيـ ــذ عمليـ ــات تقيـ ــنم
موض ــوعية وجيادي ــة ملعرف ــة مس ــتوى مراك ــز الحدم ــة والح ــدمات
املقدمة.

ضمان الحودة:
تشــتر إلــي محموعــة مــن أنشــطة التــدقيق النــي يــنم إجراءه ـا علــي
مراجل قياس تحربة املستفيد لصمان امتثال إجراءات التخطيط
والقيــاس والتحليــل و املخرجــات والتطــوير والتحســتن ملتطلبــات
الحودة.

فترة القياس:
الفترة الزمنية للقياس وجمع البيانات خللها.

مستوى الثقة:
مقــدار االجنمــال الــذي نثــق بــه فــي بيانــات الدراســة ،وفــي ج ـال تــم
اختيار مستوى ثقة  95 %يعني أن هناك فرصة قـدرها  95مـن
 100بــأن قنمــة املتوســط الحقيقــي للمحنمــع تقــع بــتن جـدي الفتــرة
األدني واألعلي.

عينة الدراسة:
محموعــة مــن املســتفيدين مــن خــدمات األجهــزة العامــة كحــزء
من إجمالي عدد املستفيدين الكلي.
دورية القياس:
ال ــدورة الزمني ــة للقي ــاس وجم ــع البيان ــات وتك ــون إم ــا ربعي ــة أو
نصف سنوية أو سنوية.
محنمع الدراسة:
إجمالي عدد املستفيدين من خدمات األجهزة العامة.

هامش الحطأ:
مقدار الحطأ العشواني في أخذ العينات في نتائح االستبيان .وكلمـا
ازداد هـ ـ ــامش الحطـ ـ ــأ ،انخفـ ـ ــض مسـ ـ ــتوى الثقـ ـ ــة فـ ـ ــي أن نتـ ـ ــائح
االستطلع املذكورة قريبة من األرقام الحقيقية.

الحد األدني للعينة:
ال ينم تحليل النتائح للمستوى الثالث عنـدما يكـون جحـم العينـة
اقل من  30مستفيد.
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تعريف قياس تجربة المستفيد

عملية قياس كمي ونوعي لتجربة المستفيد من خالل جمع بيانات
األداء الفعلي عن رضا المستفيد عن الخدمات المقدمة ومقارنتها
مع المستهدفات لدعم عملية اتخاذ القرار وتحسين الجودة

ّ
يوفر قياس رضا المستفيد لألجهزة الحكومية رؤى قيمة حول جوانب
الخدمة التي تهم المستفيد بهدف تحسينها لتتواءم مع تطلعاته
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مصادر صوت المستفيد
صافي نقاط الترويح
()NPS
املحادثة املباشرة
الشات بوت

استبيانات الكيرونية

استبيانات عير اليريد
االلكيرونىً والرسائل القصيرة

استطلعات رأي دورية

• بيانات العمليات
• تاريخ الحدمات
• بيانات سلوكيات استخدام املنصات
والتطبيقات الرقمية

مقابالت ومجموعات اليركير
و الزائر الحفي

تقينمات علي االنترنت وقنوات
التواصل االجنماعي
26

صوت المستفيد
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مراحل قياس تجربة المستفيد
•
•
•
•
•
•
•

تحديد نطاق الدراسة
تحديد أدوات القياس
تحديد جحم العينة
تصمنم أداة القياس
اعداد خطة التنفيذ
تحضتر الباجثتن
اجراء االختبار التحريني

التخطيط

بدء العمل امليداني ألداة القياس املختارة
تنفيذ أنشطة ضمان الحودة

•
•

القياس
•
•
•
•
•
•
•
•

دراسة األسباب الحذرية
مشاركة أصحاب املصلحة في وضع الحلول
دراسة جدوى الحلول املطروجة
تحديد املبادرات التحسينية جسب االولوية
وضع مستهدفات التحستن
اعداد وتنفيذ خطة العمل
تتبع جالة ستر عمل املبادرات
مشاركة النتائح والدروس املستفادة

التطوير
والتجسين

التجليل

إعداد التقارير

•
•
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•
•
•

معالحة البيانات
تحليل البيانات وإيحاد النتائح
تحديد جوانب القصور

اعداد التقارير
نشر التقارير لألطراف ذات العلقة
جميع الحقق محفوظة لـ وزارة املوارد البشرية والتنمية االجنماعية © 2020

معادلة قياس تجربة المستفيد
املعادلة الرئيسية لقياس وتطوير تحربة املستفيد هي ان
يتوافق االنطباع مع التوقع او يتفوق عليه
ما هو التوقع فىً تجربة املستفيد ؟

ما هو االنطباع فىً تجربة املستفيد ؟

هو ما كان مبنيا في ذهن املستفيد مسبقا قبل
التفاعل مع الحهة من تصورات ومشاعر
وصورة نمطية من خلل تحارب سابقة او
اجكام مسبقة.

هو ما يتشكل من شعور و تصور لدى
املستفيد بعد تفاعله مع التحربة املقدمة من
الحهة جول جودة الحدمات واملنتحات .ال يشكل
االنطباع جقيقة لتقينم األداء العام بل اجد
مؤشر تقينم التحربة.

االنطباع
تصور ذاني يأخذه من تفاعله
مع املنتح او الحدمة

=<

*االنطباع اقل من التوقعات
عندما يكون االنطباع > من التوقعات،
يكون مستوى الرضا منخفضا
28

املصدر :املركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة ( أداء)

التوقع

تجربة ايجابية

ما يتوقعه املستفيد متأث ا
را
بخصائصه ،التحارب السابقة،
واملعلومات املتوفرة

نتيحة تحربة ايحابية تحقق
اهداف املستفيد وتطلعاته

*االنطباع اعلى من او يعادل التوقعات
عندما يكون االنطباع < من التوقعات ،يكون
مستوى الرضا مرتفعا
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نموذج للتوقعات من منظور رحلة المستفيد
البداية
االستكشاف

1

مزايا الحدمة
ضوابط وشروط الحدمة
خيارات الحصول علي الحدمة
طرق التواصل عند الحاجة للدعم

•
•
•
•

مرجلة البجث وتكون االجتياجً
لدى املستفيد

فرصة استشعار االجتياج
استبافي

2

4
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

طلب الحدمة

معاملني بود واجترام
معرفة جقوفي وواجباني
إجابة استفساراني وفهم متطلباني
معرفة الوقت اللزم للحصول علي الحدمة

الحصول على الحدمة

3

معاملني بود واجترام
مخرجات الحدمة بسرعة وفاعلية
االشعارات املصاجبة للخدمة
توضيح سبب رفض طلب الحدمة
توجيهات وارشادات صحيحة ودقيقة
آلية تقينم الحدمة ورفع الشكاوى

متابعة طلب الحدمة

• جالة طلني (من خلل اشعارات نصية)
• االعتذار و شرج سبب تأخر تقديم الحدمة
• كيفية رفع الشكاوى والتصعيد

النهاية
5
•
•
•
•
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تقيتم الحدمة

تقينم الحدمة الكت ا
رونيا جال انتهائها
توفتر قنوات عديدة وملئمة للتقينم
تقينم كافة جوانب الحدمة بسرعة وفعالية
شكري ومتابعة ملجظاني باجترافية

6

الدعم واملساعدة (بعد الحدمة)
•
•
•
•

ْاعامل بود واجترام
ُئضفى الطابع الشخصي عند التواصل معي
التفاعل مع أسئلة ومشاكلي بسرعة وفعالية
أعرف كيفية االستفادة القصوى من منافع الحدمات

مرجلة تكون االنطباع العام

فرصة لرصد االنطباعات
ومواطن الحلل
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نموذج لالنطباعات من منظور رحلة المستفيد
البداية
االستكشاف

1
مرجلة استكشاف قنوات
تقديم الحدمات والحهات وطرق
التقديم عليها

•
•
•
•
•

تعدد وصعوبة استخدام املنصات
ال اعرف خدمات وبرامح املنظمة
أجد صعوبة في الحصول علي املعلومة
متطلبات الحصول علي الحدمة غتر دقيقة ومبهمة
صعوبة الوصول الي قنوات وخدمات الدعم

4
•
•
•
•
•
•

5

30

•
•
•
•
•

طلب الحدمة

2
•
•
•
•
•

أعاني من اهمال وسوء تعامل املوظفتن
ال اشعر بقنمني وأهميني كمستفيد/عميل
ال أعرف جقوفي وواجباني
ضعف قدرة الصف األول في التعامل مع االستفسارات
ال أعلم الوقت اللزم للحصول علي الحدمة

الحصول على الحدمة

3
•
•
•
•
•
•

أعاني من اهمال وسوء تعامل املوظفتن
فترة الحصول علي الحدمة طويلة
االشعارات املصاجبة للخدمة غتر منتظمة
أسباب رفض طلب الحدمة غتر واضحة
ال ينم ارشادي بشكل صحيح
أجهل سبل التقينم والشكاوى

تقيتم الحدمة

ال يوجد تقينم للخدمة بعد انتهائها
تعدد منصات التقينم والحهل بماهيتها
ال اعلم عن بوابة للتواصل
ال يمكنني تقينم الحدمة بسرعة وفعالية
غياب التقدير واملتابعة علي امللجظات

6
•
•
•
•

متابعة طلب الحدمة

ال تصلني اشعارات دورية بحالة الطلب
ال ينم االعتذار وال جني شرج ملسببات تأختر الحدمة
ال استطيع تتبع جالة الطلب بسهولة
ال يمكن تعديل الطلب في جال عدم استيفاء الشروط
ال اعلم آلية التصعيد عند تحاوز الوقت املحدد للخدمة
سرعة التحاوب مع االستفسارات سيئة ومحبطة

الدعم واملساعدة (بعد الحدمة)

النهاية

ال اشعر بقنمني وأهميني كمستفيد/عميل
سرعة معالحة االستفسارات واملشاكل سيئة ومحبطة
ال أعرف كيفية االستفادة القصوى من منافع الحدمات
ال استطيع تقينم خدمات الدعم وأجهل وسائل التصعيد جميع الحقق محفوظة لـ وزارة املوارد البشرية والتنمية االجنماعية © 2020

تأثير توقعات المستفيد على مستوى الرضا

انطباع املستفيد عن تجربته

العوامل املؤثرة فىً تجديد توقعات
املستفيد

ً
راض جدا /سعيد

ممتعة
سهلة
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مستوى رضا املستفيد عن
تجربته

السياق
الثقافى

راض

ّلبت اجتياجاته

الحصائص
الديموغرافية

صعبة وشاقة

وعود
الحدمة

غير راض

سيبة جدا

التجربة
السابقة

مستاءً جدا
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مجايد
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ارتباط توقعات المستفيدين بمستوى رضاهم عن التجربة

توقعات املستفيدين
من الحدمة

قبل الحصول على الحدمة

إنطباعات املستفيدين
عند مقارنة الحدمة
املقدمة فعليا مع
التوقعات

أثناء وبعد الحصول
على الحدمة

الحدمة لبت أو تخطت
التوقعات

نتيجة الرضا من
الحدمة
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قبل الحصول علي الحدمة ،يبني كل مستفيد
توقعاته بناء علي تحاربه السابقة ،وثقافته
وتفاعل وآراء محيطه.

والء ورضا
املستفيدين

الفرق بتن
الحدمة
املقدمة فعليا
مع التوقعات

عند الحصول علي الحدمة ،يقارن املستفيد بتن
توقعاته والحدمة
املقدمة فعليا.

الحدمة مل ترتقي الى
التوقعات

ممكن جصول نفس الحدمة املقدمة علي ردود
مختلفة (إيحابية أو سلبية) وذلك بحسب
توقعات املستفيد األساسية.

شكاوى املستفيدين
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تصنيف أدوات القياس
يمكن تصنيف أدوات القياس إلى...
أدوات قياس رضا املستفيد
البجث الكمي

أدوات البجث الكمي

أدوات البجث املختلط

أدوات البجث النوعي

جمع نتائح تحربة املستفيد
وملجظاته من خلل جمع
البيانات بطريقة منهحية في
شكل عددي

جمع نتائح تحربة املستفيد
وملجظاته من خلل جمع
البيانات غتر املنظمة واملنظمة،
في شكل عددي ونصي علي جد
سواء

جمع نتائح تحربة املستفيد
وملجظاته من خلل جمع
البيانات غتر املنظمة في شكل
نصي

البجث املختلط

البجث النوعي

استبيانات الرضا
تجرى بواسطة
الباجث

التصنيف
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مخرجات القياس

املصدر :املركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة ( أداء)

تجرى ذاتيا

املتسوق الحفي
االستبيانات عير
الهاتف

مجموعات
اليركير

االستبيانات عير
اإلنيرنت

االستبيانات
الشخصية

االكتشاف
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ايضاح أدوات القياس
أدوات القياس

اإليضاج

التكلفة

الوقت

الحهد

كمي

االستبيانات عير الهاتف التيً يجريها الباجثون

االستبيانات الشخصية التيً يجريها الباجثون

مسوجات مختلفة األنواع (من خلل مقابلت وج ا
ها لوجه ،عتر
الهاتف ،عتر اإلنترنت أو تطبيقات الهاتف) تعنمد علي التواصل مع
محموعة من املستفيدين لإلجابة عن محموعة من معايتر قياس
جودة خدمات األجهزة العامة

مختلط

املتسوق الحفي

زيارات دورية وسرية يقوم بها أشخاص مؤهلون وذلك ملراكز
الحدمة التابعة لألجهزة العامة ،وتهدف إلي تنفيذ عمليات تقينم
موضوعية وجيادية ملعرفة مستوى مراكز الحدمة والحدمات
املقدمة في األجهزة العامة وتحديد فرص التحستن والتطوير

نوعي

االستبيانات عير اإلنيرنت التيً ُئجرى ذاتيا

مجموعات اليركير

إجراء مناقشات جماعية مع فئات من املستفيدين تركز علي
جوانب معينة في الحدمة ملعرفة أسباب التحديات واملعوقات الني
تواجه املستفيد باإلضافة إلي تعريف مبادرات لتطوير وتحستن
الحدمة
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أدوات القياس الكمية-:
االستبانات عبر الهاتف التي يجريها الباحثون
االستبيانات عير الهاتف التيً يجريها مسوجات من خلل مقابلت عتر الهاتف تعنمد علي التواصل مع محموعة من املستفيدين لإلجابة عن محموعة من معايتر قياس جودة
خدمات األجهزة العامة
الباجثون
الهدف


الحطوات الرئيسة

جمـ ــع بيانـ ــات موثوقـ ــة جـ ــول رضـ ــا املسـ ــتفيد ،
وتحدي ـ ـ ــد مس ـ ـ ــتوى الرض ـ ـ ــا الع ـ ـ ــام والبيان ـ ـ ــات
الديموغرافي ـ ــة والتقينم ـ ــات ف ـ ــي مح ـ ــاور ج ـ ــودة
الحدمة











الحهد
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ا
وفقا لألهداف وتحميعها في شكل استبيان
إعداد األسئلة الرئيسة
إعداد قائمة باملستفيدين الذين سينم إجراء املقابلت معهم ،بغرض استخدامها بواسطة
الباجثتن
يتصل الباجثون باملشاركتن عتر الهاتف ويحرون املقابلة معهم ويطرجون عليهم األسئلة
ويسحلون إجاباتهم
بعد ذلك ،ينم دمح الردود وتحميعها في محموعة بيانات كمية لتحليلها

املعلومات التيً يمكن استخالصها

التكلفة
الوقت

املقارنات املعيارية ذات الصلة

املصدر :املركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة ( أداء)

تقينم مستوى الرضا العام للمستفيدين عن الحدمات
تقينمات مستوى الرضا عن كل محور من محاور الحدمة (مثل :املوظفتن،
والسرعة ،والقنوات الرقمية)
خصائص وفئات املستفيدين باستخدام البيانات الديموغرافية الواردة من
االستبيانات

الواليات املتجدة :استبيان إدارة
الصمان االجتماعي لرضا املستفيدين

تحري إدارة الصمان االجنماعي في الواليات املتحدة است ا
بيانا لقياس
مدى رضا مستفيديها بشكل عام عتر مكاتبها امليدانية والهاتف
واملوقع اإللكتروني ،وذلك من خلل االستفادة من املقابلت
الهاتفية

املعلومات التيً ال يمكن استخالصها




انطباعات املستفيدين جول الحدمة أو محاورها الرئيسة
فهم الدوافع وراء سلوكيات معينة للمستفيدين أو الفهم العميق ملشاعر
املستفيدين
البيانات التفصيلية جول االستفادة من الحدمة (مثل :وقت االنتظار في مراكز
الحدمة)
جميع الحقق محفوظة لـ وزارة املوارد البشرية والتنمية االجنماعية © 2020

أدوات القياس الكمية-:
االستبانات الشخصية التي يجريها الباحثون
االستبيانات الشخصية التيً يجريها
الباجثون
الهدف


الحطوات الرئيسة

جمـ ــع بيانـ ــات موثوقـ ــة جـ ــول رضـ ــا املسـ ــتفيد ،
وتحدي ـ ـ ــد مس ـ ـ ــتوى الرض ـ ـ ــا الع ـ ـ ــام والبيان ـ ـ ــات
الديموغرافي ـ ــة والتقينم ـ ــات ف ـ ــي مح ـ ــاور ج ـ ــودة
الحدمة






التكلفة
الوقت
الحهد
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مسوجات من خلل مقابلت وج ا
ها لوجه تعنمد علي التواصل مع محموعة من املستفيدين لإلجابة عن محموعة من معايتر قياس جودة
خدمات األجهزة العامة
املقارنات املعيارية ذات الصلة

ا
وفقا لألهداف وتحميعها في شكل استبيان
إعداد األسئلة الرئيسة
ينم تحديد فئات املستفيدين الني قد تشارك في االستبيان
يحنمع الباجثون مع املشاركتن في مراكز الحدمة أو املواقع املحددة األخرى ويحرون املقابلت
معهم ويسحلون إجاباتهم
بعد ذلك ،ينم دمح الردود وتحميعها في محموعة بيانات كمية لتحليلها

املعلومات التيً يمكن استخالصها
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تقينم مستوى الرضا العام للمستفيدين عن الحدمات
تقينمات مستوى الرضا عن كل محور من محاور الحدمة (مثل :املوظفتن،
والسرعة ،والقنوات الرقمية)
خصائص وفئات املستفيدين باستخدام البيانات الديموغرافية الواردة من
االستبيانات
البيانات التفصيلية جول االستفادة من الحدمة (مثل :وقت االنتظار في مراكز
الحدمة)

أيرلندا :استبيان وزارة الحدمة
املدنية األيرلندية لرضا
املستفيدين

كحزء من برنامح رضا املستفيدين في وزارة الحدمة املدنية
األيرلندية ،تحري إدارة اإلنفاق العام واإلصلج استبيان لرضا
املستفيدين ،وتحري مقابلت مع أكتر من  2000مشارك جول
تحربتهم مع إدارات وزارة الحدمة املدنية

املعلومات التيً ال يمكن استخالصها




سلوكيات املستفيدين جول الحدمة أو محاورها الرئيسة
فهم الدوافع وراء سلوكيات معينة للمستفيدين أو الفهم العميق ملشاعر
املستفيدين
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أدوات القياس المختلطة-:
المستفيد الخفي
زيارات دورية وسرية يقوم بها أشخاص مؤهلون وذلك ملراكز الحدمة التابعة لألجهزة العامة ،وتهدف إلي تنفيذ عمليات تقينم موضوعية
وجيادية ملعرفة مستوى مراكز الحدمة والحدمات املقدمة في األجهزة العامة وتحديد فرص التحستن والتطوير

املستفيد الحفي
الهدف


الحطوات الرئيسة

تقي ـ ــنم امتثــ ــال الح ـ ــدمات والقنــ ــوات ملحموعـ ـ ـة
ا
مسبقا من معايتر الحودة
محددة





تحديد نطاق الحدمة الني ينم قياسها ،مع تحديد كل خطوة يحب اتخاذها والنتيحة املتوقعة
للمتسوقتن الحفيتن
توزيع املتسوقتن الحفيتن علي القنوات املختارة للقيام بدور املستفيدين وتسحيل تفاصيل
التحربة علي شكل نوعي أو كمي
تحميع وتنقية وتحليل البيانات الني تم جمعها بواسطة املتسوقتن الحفيتن

املعلومات التيً يمكن استخالصها

التكلفة
الوقت

املقارنات املعيارية ذات الصلة





إجراءات الحدمة مقابل املعايتر املقبولة لتقديم الحدمات
تقينم القنوات مثل مراكز الحدمة واملوقع اإللكتروني ومركز االتصال
تعامل موظفي الحدمة

اإلمارات العربية املتجدة :إدارة جودة
الحدمة باستخدام املتسوق الحفي

برنامحا ملراقبة جودة
أطلقت دولة اإلمارات العربية املتحدة
ا
تقديم الحدمات في مراكز تقديم الحدمات للوزارات والهيئات
االتحادية باستخدام املتسوقتن الحفيتن كحزء من برنامح النمتر في
خدمة املتعاملتن

املعلومات التيً ال يمكن استخالصها




تقينم مستوى رضا املستفيدين عن الحدمات
فهم الدوافع وراء سلوكيات معينة للمستفيدين أو الفهم العميق ملشاعر
املستفيدين

الحهد
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أدوات القياس النوعية-:
مجموعات التركيز
إجراء مناقشات جماعية مع فئات من املستفيدين تركز علي جوانب معينة في الحدمة ملعرفة أسباب التحديات واملعوقات الني تواجه
املستفيد باإلضافة إلي تعريف مبادرات لتطوير وتحستن الحدمة

مجموعات اليركير
الهدف


الحطوات الرئيسة

جم ــع ال ــرؤى العميق ــة ج ــول رض ــا املس ــتفيدين
لتحدي ــد التح ــديات الرئيس ــة وتحدي ــد أولوي ــات
محـ ــاور الحـ ــدمات وكـ ــذلك استكشـ ــاف املشـ ــاعر
واملواقف الني يعيشها املستفيدون










الحهد
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تحديد املواضيع الرئيسة بالتوافق مع األهداف املطلوبة لعقد جلسات محموعات التركتر
االتصال بعينة من املستفيدين من كل فئة للمشاركة في محموعات التركتر
ا
سلفا إلجراء املقابلت معهم ،ويوجهون النقاش من
يحنمع الباجثون باملشاركتن في مكان محهز
ا
مسبقا علي املستفيدين
خلل طرج محاور نقاش محددة
جمع امللجظات املستخلصة من املناقشة لتحليلها

املعلومات التيً يمكن استخالصها

التكلفة
الوقت

املقارنات املعيارية ذات الصلة

املصدر :املركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة ( أداء)

التحديات الرئيسة الني تواجه املستفيدين عتر محاور جودة الحدمة
انطباعات املستفيدين جول الحدمة أو محاورها الرئيسة
فهم الدوافع وراء سلوكيات معينة للمستفيدين أو الفهم العميق ملشاعر
املستفيدين

عقدت جكومة نيوزيلندا جلسات محموعات التركتر مع فئات
املستفيدين الرئيسيتن لفهم أفضل ما يمتر رضاهم وما يؤثر
علي ثقتهم

املعلومات التيً ال يمكن استخالصها





تقينم مستوى رضا املستفيدين عن الحدمات
تقينمات مستوى الرضا عن كل محور من محاور الحدمة (مثل :املوظفتن،
واإلجراءات ،ومواقع الحدمة ،والسرعة ،والقنوات الرقمية ،واملخرجات)
صعوبة تحديد خصائص وفئات املستفيدين باستخدام البيانات الديموغرافية
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معايير الرضا
نظرة عامة على معايير الرضا



تعتتر معايتر الرضا هي املجددات الرئيسة للرضا ،وتسمل

استخدام املعايير فىً أدوات القياس



فىً األدوات الكمية ،ينم تحديد مدى الرضا مقابل هذه املعايتر
ا
كميا
باستخدام مقياس رقمي أو تقينم تدريحي لقياس النتائح



فىً األدوات النوعية ،تحدد املعايتر مواضيع املناقشة ،وتستكشف

الحوانب األساسية للخدمة التيً تؤثر تأثيراً مباشراً على تجربة
املستفيد


انطباعاتهم جول الحوانب الرئيسة لحودة الحدمة الني تعكس

تتيح معايتر الرضا قياس انطباعات املستفيدين عن جودة

رضاهم.

الحدمة وكشف الحوانب ال تصل إلى املستويات املرضية في

تقديم الحدمة.

املزايا



ثمة اعتبار آخر هو تجديد وزن لكل معيار بما يعكس الحوانب
األكير أهمية بالنسبة إلى املستفيد استنادا ا إلي سياقه السلوكىً
والديموغرافى



تساعد امللجظات جول معايتر الرضا في توجيه الحهود نحو
مجاالت الحدمة التيً تتطلب تطويراً وتجسينا (مثل :املوظفتن،
واإلجراءات ،والقنوات ،واملترات ،واملخرجات)



يساعد ذلك في تجديد أولويات االستتمارات في املجاالت الحدمية
املجددة األكتر أهمية بالنسبة للمستفيدين



باإلضافة إلي ذلك ،يمكن تجسين معايتر الرضا وأهميتها
لتعكس التغيرات فىً توقعات املستفيدين

تعد معايير الرضا مفيدهً فىً أدوات القياس الكمية والنوعية على جدً سواء ،وتوفر اإلرشادات جول املجاالت التيً ينبغي قياسها خالل تجربة املستفيد
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معايير الرضا عن الخدمات
اإلجراءات
تقينم الرضا عن توفر ودقة املعلومات ،وسهولة إجراءات الحدمة

املكان
تقينم الرضا عن جاهزية وجالة املكان ونظافة مرافقه،
وكذلك التصمنم واملظهر العام ملراكز الحدمة

السرعة
تقينم الرضا عن الفترة الزمنية املستغرقة لتنفيذ الحدمة ،وفترات
االنتظار خلل مراجل الحصول علي الحدمة

40

املصدر :املركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة ( أداء)

املوظفين
تقينم الرضا عن إملام املوظفتن ومعرفتهم باإلجراءات
وتفاصيل الحدمة ،وعن لباقتهم وجسن تعاملهم

النظام اإللكيرونى
تقينم الرضا عن القنوات الرقمية (املوقع االلكتروني،
تطبيقات الحوال) وتسمل جاذبية واجهة املستخدم
وسهولة التصفح واالستخدام وفاعلية النظام بشكل
عام

املخرجات
تقينم الرضا عن دقة املخرجات املقدمة ومدى مطابقتها
لإلجراءات املعلن عنها
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مؤشرات الرضا المعتمدة من المركز
الوطني لقياس أداء األجهزة العامة

 مؤشر ( )CSATأكتر ملءمة بالقطاع الحكومي عند قياس الرضا







تم عمل مؤشر ( )NPSللتنبؤ بوالء املستفيدين
يركز مؤشر ( )NPSعلي مدى استعداد املستفيدين للتوصية بالحدمات املقدمة
إلي شخص آخر في محيطهم االجنماعي
 10-9نقاط = مروجون للخدمة = 8-7 ،سلبيون = 6-0 ،منتقدون للخدمة
( = )NPSالنسبة املئوية للمروجتن للخدمة  -النسبة املئوية للمنتقدين
للخدمة

ا
نظرا ألن مفهوم الوالء ال ينطبق علي تفاعلت
 ملئم قلي ال للقطاع الحكومي
املستفيدين مع الحدمات الحكومية

الناتح

امللءمة للقطاع
الحكومي

اإليضاج

 - CSATتقيتم رضا املستفيدين
 مؤشر ( )CSATهو نسبة املستفيدين الذين تفوق تحربتهم في خدمة أو رجلة
معينة توقعات الرضا املحددة
ا
ُ 
عاده مع مقياس ليكرت من  5نقاط وينم جسابه بقسمة عدد
وئستخدم
املستفيدين الذين يقنمون الحدمة بـ  4و  5علي العدد اإلجمالي للمشاركتن

) - NPS (Net Promoter Scoreصافىً نقاط اليرويح
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نطاق قياس تجربة المستفيد
1

2

3

4

فبات املستفيدين

الحدمات

القنوات

األجهزة العامة

الفئات الني تستهدف املنهحية قياس
رضاها:
 األفراد ( :)G2Cرضا املواطنتن
واملقنمتن والزوار عن الحدمات
الحكومية لألفراد
 القطاع الحاض ( :)G2Bرضا ممثلي
املنشآت املحلية واألجنبية عن
الحدمات الحكومية املقدمة للمنشآت
 األجهزة العامة ( :)G2Gرضا ممثلي
األجهزة العامة عن خدمات األجهزة
العامة األخرى
 موظفي الدولة ( :)G2Eرضا موظفي
الدولة عن خدمات األجهزة العامة
املقدمة لهم

الحدمات الني تستهدف املنهحية
قياسها:
•

•

الحدمات الحكومية األساسية
واملنبثقة من مهام ومسؤوليات
األجهزة العامة
الحدمات الني تشكل  %80من
تعاملت األجهزة العامة

قنوات تقديم الحدمة الني تستهدف
املنهحية قياسها:
•
•
•

مركز الحدمة
القناة الرقمية (املوقع اإللكتروني
وتطبيق الحوال)
مركز االتصال

الحهات الني تستهدف املنهحية قياس
الرضا عن خدماتها:
•
•
•
•
•

الوزارات
الهيئات العامة
الصناديق
املؤسسات العامة
األجهزة ذات الشخصية املعنوية
العامة املستقلة

(خارج النطاق الحالي)
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املصدر :املركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة ( أداء)
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جوانب قياس رضا المستفيد
1
يقاس الرضا في مختلف فئات
املستفيدين وشرائحهم...

املستفيد

2
الحدمة

الحدمة 1

الحدمة 2

الحدمة 3

الحدمة ن

الحدمة 1

الحدمة 2

الحدمة 3

الحدمة ن

...ويمكن االستفادة من مختلف
الحدمات العامة املقدمة...

3
القناة

القناة ن

القناة 1

القناة ن

القناة 1

4
الحهاز العام

رجلة املستفيد
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املصدر :املركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة ( أداء)

الحهاز العام ن

الحهاز العام 1

الرجلة ن

...عتر قنوات خدمة متعددة...

...وترتبط بحهاز عام معتن.

يقاس الرضا علي مستوى رجلة
املستفيد والني يشارك في تقديمها
عدة أجهزة عامة تقدم عدد من
الحدمات
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1

فئات المستفيدين المستهدفة

2

3

النطاق الحالي

G2C

G2B

G2G

G2E

األجهزة العامة وعالقتها مع املستفيد
األجهزة العامة إلى املستفيد
تسمل الحدمات العامة املقدمة إلي
املواطنتن واملقنمتن وزوار اململكة

مثال :إصدار جواز سفر ،وإصدار رخصة قيادة
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املصدر :املركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة ( أداء)

األجهزة العامة إلى القطاع
الحاض
تسمل الحدمات العامة املقدمة إلي
مؤسسات القطاع الحاص ،بما في ذلك
املنشآت الصغترة واملتوسطة والكبترة،
واملنظمات غتر الربحية

مثــال :إصــدار تصــاريح العمــل ،وإصــدار شــهادات
السعودة

األجهزة العامة إلى
األجهزة العامة
تسمل الحدمات العامة املقدمة إلي
األجهزة العامة األخرى

مثال :مراجعة واعنماد املترانيات

األجهزة العامة إلى
موظفي الدولة
تسمل الحدمات العامة املقدمة إلي
موظفي الدولة بصفتهم الوظيفية

مثـ ــال :ترقيـ ــة املـ ــوظفتن ،واملوافقـ ــة علـ ــي طلـ ــب
اإلجازات
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4

1

2

3

معايير اختيار الخدمات المستهدفة للقياس
تعريف
الحدمة

تتــألف الحدمــة مــن سلســلة مــن اإلجــراءات املترابطــة النــي تهــدف إلــي تحقيــق ُمخــرج محــدد وواضــح ،والنــي يقــدمها جهــاز عــام معــتن إلــي
املستفيد عتر قنواته املختلفة

الختيار الحدمات التيً سيقوم مركز أداء بقياس رضا املستفيد عنها ،سيتم تجديد أولوية الحدمات من خالل املعايير املوضجة أدناه...
القائمة الشاملة لحدمات األجهزة العامة
1

2

3

• تمثل خدمة أساسية للحهاز ،منبثقة من
مهامه ومسؤولياته املنصوص عليها في األداة
النظامية

الحدمة 1

الحدمة 2

• تقع من ضمن الحدمات التيً تشكل  %80من
تعاملت الحهاز املعني
• ارتفاع عدد املستفيدين الفعلىً من الحدمة
ا
مقارنه بالحدمات األخرى الني يقدمها الحهاز

الحدمة 3
الحدمة 4

الحدمة ن
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اختيار وتجديد أولوية الحدمات*

القائمة النهائية للخدمات

املصدر :املركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة ( أداء)

• ارتفاع عدد شكاوى املستفيدين من الحدمة

القائمة النهائية للخدمات
التيً سيتم قياس رضا
املستفيد عنها وإعداد التقارير
جولها
• الحدمة 1
• الحدمة 2
• الحدمة 3
• الحدمة ن

* ينبغي أن تلني الحدمات املختارة واجد أو أكتر من املعايتر املذكورة أعله
جميع الحقق محفوظة لـ وزارة املوارد البشرية والتنمية االجنماعية © 2020

4

قنوات تقديم الخدمة المستهدفة للقياس

مركز الحدمة

القناة الرقمية

مركز االتصال

القنوات
ينم قياس رضا املستفيدمن خلل جميع القنوات الني يمكن من خللها تقديم طلب للحصول علي خدمة و /أو تقديم مخرج الحدمة
تمثـ ــل مواقـ ــع الحدمـ ــة النـ ــي تقـ ــدم فيهـ ــا األجهـ ــزة العامـ ــة
خ ــدماتها .بالنس ــبة ل ــبعض األجه ــزة العام ــة ،فإنه ــا تعن ــي
مراكــز الحدم ــة التابعــة له ــا ،بينم ــا بالنســبة لل ــبعض اآلخ ــر،
فإنها تشتر إلي املستشفيات واملدارس وغترها.
عنــد اختيــار مراكــز الحدمــة للقيــاسُ ،ئعطــى األولويــة ملراكــز
الحدمة الني تشهد أعلي جحم من املعاملت.
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املصدر :املركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة ( أداء)

يمثل املوقع اإللكتروني و /أو تطبيق الحوال للحهاز العام.

تمثل مركز االتصال الحاص بالحهاز العام.

ي ــنم تقي ــنم الح ــدمات الن ــي يمك ــن للمس ــتفيد تقـ ـديم طل ــب
للحصول عليها و /أو تلبيتها عتر القناة الرقمية.

يــنم تقيــنم الحــدمات الن ــي يمكــن للمســتفيد تقــديم
طل ـ ــب للحص ـ ــول عليه ـ ــا و /أو تلبيته ـ ــا عت ـ ــر مركـ ـ ـز
االتصال.
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نموذج الطار شمولي لقياس تجربة المستفيد
االسنماع :جمع البيانات
(من قبل مركز تمتر تحربة املستفيد)

االستحابة

املستفيد

مالجظات مطلوبة (استطالعات
الرأي) وغير ملطلوبة (وسائل
التواصل االجتماعي)

استطالعات رأي جول رضا
املستفيد واملشروع واالبتكار

البيانات

األداء
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اجتماعات يومية قصيرة
(على نطاق املنظمة)

نتائحً السياسات واتفاقيات
مستوى الحدمة املستهدفة
وتقارير املنظمة

األداة :لوجة متابعة الحدمات والنتائح
املشاركون فىً االجتماعات :األفراد أو محموعات صغترة
األهداف:
 .1الفهم املباشر والفوري لرأي املستفيد
 .2تحديد املحاالت املحنملة الني ينبغي التركتر عليها
 .3تحديد الفرص املتاجة لتحستن تحربة املستفيد في منتصف الرجلة

تحديد االتحاهات

التكامل مع املقاييس
التشغيلية وخرائط رجلة
املستفيد للكشف عن
تحديات التنفيذ
أو التصمنم املتعلقة بالتحربة

املقاييس املتعلقة بالنتائحً
والتشغيل والقنوات
مؤشرات قياس األداء
الرئيسية /أهداف التقرير

البيانات

السياسة

لوجة متابعة آلية
وتفاعلية

توجيه املوظفتن
لتحديد محاالت
التركتر الرئيسية

االستحابة

فريق العمل

التعلم :التحليل واملشاركة
(علي نطاق املنظمة ،بدعم من مركز النمتر)

اجتماعات أسبوعية للخدمات
(على نطاق املنظمة)
التحليل للحصول علي
مرئيات متعمقة

مواءمة نتائح السياسات مع
اإلجراءات املرجلية واالستراتيحية
املحددة للمستفيدين

اتخاذ اإلجراء والحوكمة (علي نطاق املنظمة،
بدعم من مركز النمتر)

منتديات تنفيذية شهرية
(على نطاق املنظمة ،يتم
رئاستها من قبل وكاالت
تجربة املستفيد)

ملجظة :يتسم عنصر املشاركة في هذا اإلطار باملرونة ،جيث يمكن
توسيعه ليسمل الحدمات الحكومية األخرى أو مزودي الحدمات ذوي
الصلة.

األداة :لوجة متابعة الحدمات والنتائح ومركز املعارف
املشاركون فىً االجتماعات :محموعات الحدمات وفرق املشاريع األوسع
ا
نطاقا

األهداف:
 .1فهم اتحاهات األداء األسبوعية وتحديد محاالت التحستن الني
تتطلب التصمنم  /التنفيذ السريع (علي املدى القصتر)
 .2تقديم معلومات متعمقة للسترشاد بها في اتخاذ القرارات بشأن
التحستن التنفيذي واالستراتيحي -املقرر اتخاذها في املنتدى
التنفيذي
 .3تحديد التغيترات علي مستوى األفراد وفرق العمل ،وتصعيد
املشكلت الهيكلية
األداة :لوجة متابعة الحدمات واملنظمة ومركز املعارف
املشاركون فىً االجتماعات :الوزراء وكبار املسؤولتن
األهداف:
 .1إعداد التقارير جول الحدمات املنمترة وأداء املنظمة
 .2مشاركة قصص وتحارب العملء
 .3إعداد التقارير جول املرئيات األساسية واالتحاهات املتعلقة بالحدمات
والقطاعات والرجلت والقنوات وغترها
 .4اإلشارة إلي أي مراجعات أو تغيترات أو إضافات في العملية أو السياسة
 .5إعداد التقارير جول املشكلت املنتظمة لتحربة املستفيد من قبل مركز
النمتر
 .6االتفاق علي املحاالت الني تتطلب إجراءات علي املدى الطويل

املدى القصتر

جلقات
امللجظات
املغلقة

املدى الطويل

ممكنات منظومة قياس تجربة المستفيد

1
االستماع/جمع البيانات
)(Listening/Collection
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3

2
املعالحة والتجليل
)(Processing & Analysis

التصجيح واملتابعة
)(Closing the Loop

كوادر متخصصة للسنماع وجمع بيانات
صوت املستفيدين

فرق عمل مؤهلة ملعالحة وتحليل البيانات

مؤشرات األداء هي من تحدد الحوافز
والترقيات

منهحيات ،انظمة وإجراءات لحمع ،فرز،
ودمح البيانات

أساليب وإجراءات املعالحة والتحليل

اطر عمل ومنهحيات لترتيب األولويات،
ومعالحة الشكاوى واملقترجات.

ادوات لحمع ودمح البيانات متعددة
األنماط من مختلف القنوات

أدوات ملعالحة وتحليل الكلم ،النصوص،
واملشاعر.

فرق تمكتن في كل وكالة متصمنة مصفوفة
مسؤوليات وصلجيات

تصمتن متطلبات وانطباعات املوظفتن

لوجات قياس بإمكانيات متقدمة

تطبيقات مساعدة للمتابعة واملشاركة
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تقنيات قياس وتجويد تجارب المستفيدين

التقنيات األساسية
االسنماع – الرصد – التحليل

التقنيات
لتجويد التجربة

رصد وتحليل سلوكيات االستخدام -
تخصيص التحربة –
أنسنة التفاعلت الرقمية
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النظام التقني

الهدف

نظام موجد إلدارة علقات املستفيدين ( ) CRM

توجيد مدخلت املستفيدين ومخرجات الحط االمامي
والتعاملت و مستويات الحدمة وبيانات املستفيدين

SAP – Pega – Microsoft Dynamics

لتصمنم االستبانات وتحديد نقاط النماس وجمع
انطباعات املستفيدين والتغذية الراجعة وتحليلها

Medallia – Qualtrics – Survey2connect

نظام إدارة صوت املستفيد

امثلة

Aternity- Catchpoint- Nexthink

نظام رصد وتحليل التحارب الرقمية

رصد و تحليل املدخلت والتفاعلت الني تنم عن طريق
املنصات الرقمية.

النظام التقني

الهدف

تخصيص وإدارة التحربة الرقمية

تخصيص التحربة بناء علي مشاهدات الرصد
والتتبع لسلوكيات املستخدمتن للخدمات الرقمية

Adobe Experience Manager

واجهات املستخدم الحوارية conversational
user interface

تحويل التفاعلت التقنية الي محادثات بشرية تنم عن
طريق الذكاء االصطناعي لتنفيذ الحدمات

IBM Watson

امثلة

جميع الحقق محفوظة لـ وزارة املوارد البشرية والتنمية االجنماعية © 2020

وفق منهجية أداء
دورة القياس
يناير  – 2021مارس 2021
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مثال توضيحي

أداة وآلية القياس
أداة القياس

ُ
االستبانات عبر االنترنت (التي تجرى ذاتيا)

مستويات التقيتم

تم تصمتم االستبيان على  3مستويات بجسب املنهجية املتبعة لدى " أداء "

املستوى األول
تقيتم الحدمة بشكل عام

الرضا عن الحدمة
في جال تلقي الحدمة
عتر مكتب خدمة

املستوى الثانى
املعايير األساسية

اإلجراءات

في جال تلقي الحدمة
عتر قناة رقمية

الحاهزية املكانية

في جال اإلجابة  3أو اقل ينم االنتقال للمستوى الثاني

اجيرافية املوظف

سرعة الحدمة

جودة مخرجات الحدمة

كفاءة وفاعلية القناة
الرقمية
في جال اإلجابة  3أو اقل ينم االنتقال للمستوى الثالث
( ينم فقط تقينم املعايتر الني يكون تقينمها  3او اقل في املستوى الثاني )

املستوى الثالث
املعايير الفرعية
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تم توضيح أسبلة املعايير الفرعية لكل معيار أساسيً فىً الشرائح
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مثال توضيحي

معادلة مؤشر الرضا

معدل الرضا العام
قطبية املؤشر
إيحاني

شرج املؤشر
يقيس هذا املؤشر مستوى رضا املستفيدين العام في املستوى األول بحسب املنهحية املعنمدة من قبل املركز الوطني لقياس
أداء األجهزة العامة

معادلة القياس

اجمالي عدد الردود ( ٤او اعلي)
اجمالي عدد الردود

١٠٠ X

اإلدارة املستخدمة للقياس
اإلدارة املستفيدة من القياس – مالك الحدمة

االتجاه
كلما زاد كان افضل
وجدة القياس
نسبة مئوية

آلية القياس املستدام
مصادر البيانات
مركز تمتر تحربة املستفيد

دورية القياس
ربع سنوي

البيانات املطلوبة للقياس
اجمالي عدد الردود اإليحابية
اجمالي عدد الردود

الفيرة التيً تدخل فىً القياس
تراكمي
املسؤول عن تنفيذ املستهدف
مالك الحدمة

املسؤول عن القياس
مركز تمتر تحربة املستفيد
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حجم عينة القياس

مثال توضيحي

توضيح تفاصيل العينة يساعد في فهم االنطباعات واآلراء
املشتركة بتن شرائح معينة من املستفيدين

ججم العينة االستطالعية
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إجمالىً الدعوات
املرسلة

عدد املشاركين

معدل املشاركة

قناة االستبيان املستخدمة

مدة
االستبيان

7,000
دعوة

400
مشارك

5.7%

محرك استبيان
( الرسائل النصية )

 4أيام
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خصائص العينة

مثال توضيحي

توضيح تفاصيل العينة يساعد في فهم االنطباعات واآلراء املشتركة بتن شرائح معينة من املستفيدين
من  18الى  29سنة

23%

من  30الى  39سنة

31%

33%

67%
رجال

97%
سعودي

من  40الى  55سنة

33%

نساء

3%

من  56الى  60سنة

8%
5%

أكبر من  60سنة

مقتم
41%

22%
15%
4%

الرياض
54

مكة املكرمة

املدينة املنورة
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4%

2%

القصنم

الشرقية

عستر

2%

1%

1%

تبوك

جائل

الحدود السمالية

5%

جازان

0%

2%

1%

نحران

الباجة

الحوف

جميع الحقق محفوظة لـ وزارة املوارد البشرية والتنمية االجنماعية © 2020

مثال توضيحي

مؤشر مستوى الرضا العام
▼

ُئعد الحصول على  90%مؤشراً على
األداء املمتاز لحدمة أ والذي تم قياسه
من خالل سؤال املستوى األول ،وهو  :ما
مدى رضاك عن الحدمة ؟

90%

يعد هذا املؤشر هو الرئيسي لتتبع مستوى األداء و
قياسه بشكل دوري يعطي فرصة اكتر للستشعار
بوجود خلل ما ينم بعد ذلك استقصاءه بالبحوث الكمية
والنوعية األكتر عمقا ثم ينم تصمنم الحلول السريعة
والحذرية ملعالحة الحلل.

مقارنة بمؤشر الرضا العام عن املنصة الذي تم قياسه
للربع األول من 2021
منخفض

متوسط

 0إلي 49

 54إلي 74

55
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عال
 75إلي 84

منمتر
 85إلي 100
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نظرة عامة على أداء مؤشر الرضا

..%

قطاع الحدمة املدنية

قطاع العمل

قطاع التنمية االجنماعية

..%

..%

..%

جحم العينة ...

جحم العينة ...

جحم العينة ...

بوابة الحدمات الرقمية

مكاتب الحدمة

جحم العينة :
عدد الحدمات
عدد منظومة الحدمات

..%

عدد القطاعات

..%

نسبة الحدمات اإللكترونية
نسبة الحدمات التقليدية

جحم العينة ...

نسبة االستحابة

جحم العينة ...

حجم العينة  :عدد المجيبين باستخدام رقم الهاتف كمعرف للمستجيب
56
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5
6

نظرة عامة على أداء مؤشر الرضا لقطاع العمل

استقدام العمالة املترلية

الباجث عن عمل

انتهاء العلقة التعاقدية

..%

..%

..%

جحم العينة ...

جحم العينة ...

..%

جحم العينة ...

بوابة الحدمات الرقمية

مكاتب الحدمة

جحم العينة :
عدد الحدمات
عدد منظومة الحدمات

..%

عدد القطاعات

..%

نسبة الحدمات اإللكترونية
نسبة الحدمات التقليدية

جحم العينة ...

نسبة االستحابة

جحم العينة ...

حجم العينة  :عدد المجيبين باستخدام رقم الهاتف كمعرف للمستجيب
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5
7

نظرة عامة على أداء مؤشر الرضا لقطاع التنمية االجتماعية

ايواء ورعاية اليتامى

تلقي املعاش الصماني

بدء وممارسة نشاط غتر ربحي

..%

..%

..%

جحم العينة ...

جحم العينة ...

..%

جحم العينة ...

بوابة الحدمات الرقمية

مكاتب الحدمة

جحم العينة :
عدد الحدمات
عدد منظومة الحدمات

..%

عدد القطاعات

..%

نسبة الحدمات اإللكترونية
نسبة الحدمات التقليدية

جحم العينة ...

نسبة االستحابة

جحم العينة ...

حجم العينة  :عدد المجيبين باستخدام رقم الهاتف كمعرف للمستجيب
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5
8

نظرة عامة على أداء مؤشر الرضا لقطاع الخدمة المدنية

تأهيل املنمترين

استقطاب الكفاءات

مزاولة مهنة جكومية

..%

..%

..%

جحم العينة ...

جحم العينة ...

..%

جحم العينة ...

بوابة الحدمات الرقمية

مكاتب الحدمة

جحم العينة :
عدد الحدمات
عدد منظومة الحدمات

..%

عدد القطاعات

..%

نسبة الحدمات اإللكترونية
نسبة الحدمات التقليدية

جحم العينة ...

نسبة االستحابة

جحم العينة ...

حجم العينة  :عدد المجيبين باستخدام رقم الهاتف كمعرف للمستجيب
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5
9

نظرة تفصيلية على مؤشر الرضا العام لرحالت قطاع العمل

رجلة 1
رجلة 2

...%

رجلة 3
رجلة 4

...%

خدمة 1

-

-

خدمة 2

-

-

خدمة 3

-

-

خدمة 4

-

-

خدمة 5

-

-

خدمة 6

-

-

خدمة 7

-

-

املؤشر

العينة

املعايتر

مؤشر الرضا*

اإلجراءات

-

-

سهولة إجراءات تلقي الحدمة

-

اإلجراءات

-

-

كفاءة وفاعلية الفناة الرقمية

-

مخرجات

-

-

سرعة تلقي الحدمة

-

مخرجات

-

-

جودة مخرجات الحدمة

-

مستوى النضح الرقمي للخدمة

مستوى تبني الحدمة الرقمية

املعيار االساسي

الحدمة

60

منصة 1
منصة 2
منصة 3
منصة 4

الحدمة

مؤشر الرضا ()%

العينة
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املعيار الفرعي

تصنيف الحدمة

جحم عمليات الحدمة الي اجمالي العمليات

القنوات املتاجة لتلقي الحدمة

العينة
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مثال توضيحي

مؤشر صافي نقاط الترويج ()NPS
يستخدم هذا املؤشر فىً قياس مدى نجاج الحهة فىً تصمتم خدمات

78 %

صافىً نقاط التوصية (اليرويح(

املروجون  :هم من يحصلون علي قنمة
تتــراوج مــا بــتن  9إلىىى  10درجــة ويتصــف
ه ـ ـ ــؤالء بالرض ـ ـ ــا الع ـ ـ ــالي ع ـ ـ ــن املنتح ـ ـ ــات
والحدمات ويعملون كمحامي الدفاع عـن
املنظمة

0

10%

السىلبيون  :وهـم مــن يحصـلون علــي
قنمـ ـ ــة تتـ ـ ــراوج مـ ـ ــا بـ ـ ــتن  7إلى ى ىىى  8درجـ ـ ــة
ويتصــف هــؤالء بــأنهم راضــون نســبي اا عــن
املنتحـ ـ ــات أو الحـ ـ ــدمات لكـ ـ ــنهم ضـ ـ ــعيفو
الوالء

- 100

100

أقل عدد
نقاط ممكن

أعلي عدد
نقاط ممكن

+66

12 %
ّ
املجرصىىون  :وهــم مــن يحصــلون علــي
قنم ــة تت ــراوج م ــا ب ــتن  0إل ىىى  ،6ويتص ــف
ه ــؤالء بـــأنهم غتـــر راضـــتن عـــن املنتحـــات
والحـ ـ ــدمات املقدمـ ـ ــة وال يكتفـ ـ ــون بعـ ـ ــدم
التوصــية بهــا ،بــل يعملــون علــي اإلس ـاءة
لسمعتها
61
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  21نقطةمقارنة بعدد صافي نقاط التوصية
الذي تم رصدة للربع الرابع
2020

النطاق االعتيادي للنقاط الفردية

30 - 10
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تمكين المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة
يعد مركز أداء ممكن رئيسيً فىً نشر ثقافة قياس تجربة املستفيد فىً األجهزة العامة واالشراف على
نضحً الحهات وقياسها وتقيتمها.

بناء و مشاركة
املنهحيات

62

التدريب

الدعم االستشاري

خلق محنمع
لتحربة املستفيد
بتن األجهزة العامة

الشراكة في تنفيذ
اعمال القياس
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قائمة المحتويات
1

مقدمة

2

تعريف تجربة المستفيد

3

نبذة تاريخية عن تطور مفهوم تجربة المستفيد

4

تجربة المستفيد ورؤية المملكة 2030

5

ممارسات إدارة تجربة المستفيد

6

التحول الى نهج التمركز حول المستفيد

• افضل الممارسات في إدارة تجربة المستفيد
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• نبذة تعريفية عن ممارسات:
.1

تصميم تجربة المستفيد

.2

قياس تجربة المستفيد

.3

حوكمة تجربة المستفيد

63

اساسيات وعناصر حوكمة تجربة المستفيد

تحقيق مبادى واهداف رفع مستوى الحدمات ومركزية املستفيد في
ألية التطوير والتحستن املسنمر في تحربة املستفيد

المبادئ
االهداف

بناء سياسات وإجراءات ترفع مستوى التحكم والضبط في إدارة
املنتحات و تصمنم الحدمات بمعايتر عاملية تصمن متابعة أداء تحربة
املستفيد.

السياسات
واإلجراءات

تحديد املسؤوليات واألدوار بشكل واضح لصمان تقدم واسنمرارية
أليات التطوير وجوكمة تحربة املستفيد مع قنوات تقديم الحدمة. .

األدوار والمسؤوليات

قياس أداء ونضح تحربة املستفيد وتعريف املعايتر واملستهدفات
لتحقيق اهداف املتابعة والتحكم في جودة التحربة
إدارة املخاطر بمتابعة األداء العام لصمان موثوقية عالية و تحقيق
الترام عمليات التشغيل.
تعزيز ثقافة املسؤولية بحيث يكون جمع املسؤولتن مساهمتن في
الحرص علي تقديم تحربة عميل ممترة
ضمان جودة البنية التحتية وإدارة البيانات الني تمكن من رفع أداء
األنظمة ومستوى تحربة املستفيد.

64

إدارة المخاطر

قياس تجربة
المستفيد

مسؤولية التطوير والتحسين المستمر

ادارة البيانات و متابعة االداء التقني و االلتزام بسياسات
امن المعلومات والبيانات
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نموذج الطار حوكمة تجربة المستفيد

لحنة شهريه او ربعية جسب كثافة عمليات الحهة ,يترأسها رئيس الحهة علي رأس الهرم .ينم فيها
التوجيه والقيادة واتخاذ القرارات واسناد املهام املنبثقة من مخرجات دراسة وتحليل وجوكمة
تحربة مستفيد و مستوى تحارب املستفيدين

لحنة شهريه او كل أسبوعتن ملتابعة األمور التنفيذية للمهام املنبثقة من اللحنة التوجيهية وتوفتر
الدعم االزم للتحقيق افضل النتائح في الوقت املحدد .يترأسها نائب رئيس اللحنة التوجيهية او من
يعادله في املنصب والقدرة علي النمكتن والدعم علي اعلي مستوى.

فريق ضمن إدارة تحربة املستفيد يقوم برصد وتحليل ومتابعة مستحدات املهام املسندة من اللحان
و كل ما يخص االلترام والحودة في تطبيق اليات ومعايتر تحربة املستفيد.

لجنة توجيهية

لجنة تنفيذية

إدارة و حوكمة تجربة
المستفيد

توصية
" لصمان تحقيق اعلي مستوى في التحول ملنهحية النمركز جول املستفيد  ,يوضي بتقلد اعلي سلطة في
الحهة زمام التوجيه و القيادة في تفعيل هذا الدور و دعم جهود النمركز جول املستفيد كمصدر للتحستن
والتطوير واتخاذ القرار في ذلك".

الخطط العالجية
والتطويرية
فريق تصميم تجربة
المستفيد
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قائمة المحتويات
1

مقدمة

2

تعريف تجربة المستفيد

3

نبذة تاريخية عن تطور مفهوم تجربة المستفيد

4

تجربة المستفيد ورؤية المملكة 2030

5

ممارسات إدارة تجربة المستفيد

6

التحول الى نهج التمركز حول المستفيد

• وضع تجربة المستفيد ضمن أولويات المنظمة
• دواعي وضع استراتيجية تجربة المستفيد
• البيت االستراتيجي لتجربة المستفيد
• اطار عمل اعداد استراتيجية تجربة المستفيد

• تحديد الغاية وااللتزامات تجاه المستفيدين
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• تطوير وتشغيل مركز تميز تجربة المستفيد
• تحديد األهداف والمبادرات التحولية

66

ّ
تحقيق التميز المؤسسي يتطلب وضع تجربة المستفيد
ضمن األولويات االستراتيجية للجهاز
تلبية توقعات املواطن واملقتم
يتوقع املستفيدين تحارب مماثلة لتلك املقدمة من املنشآت التحارية

إعداد قوى عاملة ذات مهارات
تحقق القوى العاملة املنمحورة جول املستفيد الني تتحلي
بالتفهم وتحيد التواصل وبناء الثقة ُمخرجات أفضل
للعملء وعائلتهم ومحنمعاتهم

الفعالة
الحصخصة ّ
انطباعات املستفيدين عن جودة تحاربهم عن الحدمات
الحكومية بعد تخصيصها هي من سيحدد نحاج الحهاز في
ادارته الفاعلة ملقدمي الحدمات

الحدمات عالية الحودة
ا
وخاصه الرعوية منها
يملك مستفيدي الحدمات العامة
غالئا اجتياجات معقدة وجرجة ،وتقدم منهحيات االعمال
ا
أساسا للستحابة الفعالة
املنمحورة جول املستفيد
ا
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املستفيد

تجقيق ُمخرجات أفضل
تشحع تحربة املستفيد املحسنة علي الوصول إلي الحدمات الني
يحتاجونها ،مايحقق ُمخرجات أفضل لهم ولعائلتهم وللمحنمع
ككل
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قائمة المحتويات
1

مقدمة

2

تعريف تجربة المستفيد

3

نبذة تاريخية عن تطور مفهوم تجربة المستفيد

4

تجربة المستفيد ورؤية المملكة 2030

5

ممارسات إدارة تجربة المستفيد

6

التحول الى نهج التمركز حول المستفيد

• وضع تجربة المستفيد ضمن أولويات المنظمة
• دواعي وضع استراتيجية تجربة المستفيد
• البيت االستراتيجي لتجربة المستفيد
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لماذا تحتاج الجهات الحكومية الى اعداد استراتيجية
إلدارة تجربة المستفيد؟

واضحا عن ماهية تجربة املستفيد
فهما
تقدم
ا
ا
بالنسبة للحهة وتبتن الحصائص ومجددات الرضا
ملستفيديها.

ّ
تجدد اليرامات الحهة تجاه املستفيدين
بحميع شرائحهم املختلفة والكيفية التي
ستتصرف بها اثناء تعاملها معهم.

تجدد األهداف االسيراتيجية لتجربة املستفيد
واملبادرات الالزم تنفيذها لتحقيق أولويات
وطموجات الحهة وتمكينها من الوفاء بالتراماتها
تحاه املستفيدين.
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ّ
تجدد األدوار املشيركة بينً أصجاب املصلجة
وتوجد املفاهتم بينهم جول اإلمكانات املؤسسية
الني يتطلب تعزيزها لتجقيق التميرً فى تجربة
املستفيد.

استراتيجية
تجربة المستفيد

تعيد صياغة األطر التنظتمية وتوجه
االسيراتيجيات والحطط التنفيذية القائمة
واملستقبلية للجهة بما يحقق طموجاتها
ازاء التحول الي نهح النمحور جول املستفيد

تحدد اليرام الحهة بأهداف رؤية  2030الرامية
الي االرتقاء بحودة الحدمات الحكومية.
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نموذج لتصميم البيت االستراتيجي لتجربة المستفيد

تلخص غايتنا املنشودة "طموجنا ونوع التحربة الني نريد أن نقدمها"

الغرض املنشود من تجربة املستفيد
القنمة األولي
االليرام األول

الهدف
االسيراتيجي
األول

القنمة الثانية
االليرام الثانى

القنمة الثالثة

االليرام الثالث

الهدف
االسيراتيجي
الثانى

االليرام الرابع

الهدف
االسيراتيجي
الثالث

ّ
املمكنات
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القنمة الرابعة
االليرام الحامس

الهدف
االسيراتيجي
الرابع

القنمة الحامسة
االليرام
السادس

الهدف
االسيراتيجي
الحامس

تحدد قتمنا املؤسسية العناصر املهمة بالنسبة إلينا والكيفية الني سنتصرف بها
تحدد اليرامات املستفيدين الحاصة بنا "الكيفية الني سنتصرف بها ونتعامل بها
مع املستفيدين"

تشكل األهداف االسيراتيجية جزم العمل الرئيسية الحاصة بنا  -وتحدد

"اإلجراءات الني يحب أن نتخذها من أجل تحقيق طموجنا والوفاء بالتراماتنا"

ّ
املمكنات الرئيسية اللزمة لدعم أهدفنا االستراتيحية الني تسمل إقامة مركز
تمتر تحربة املستفيد
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اطار عمل إعداد استراتيجية تجربة المستفيد

 .1التشخيص

 .2تجديد الرؤية واال ليرامات تجاه املستفيدين

مواءمة االستراتيحيات واالهداف وتحديد التحديات
وفرص التحستن

صياغة رؤية تحربة املستفيد والواجبات واملعايتر املتبعة
أثناء التعامل مع املستفيدين

• دراسة رؤية اململكة  2030لتحديد االهداف والترامح ذات
الصلة بتجسينً الظروف املعيشية وتجسينً جودة
وتنافسية خدمات القطاع العام.
• مراجعة استراتيحيات وبرامح الحهة والقطاعات التابعة
لها ،لتجديد املسؤوليات واالدوار التيً ستلعبها إدارة
تجربة املستفيد فىً ذلك الشأن.
• تحليل املنظومة البيبية لتجربة املستفيد فىً الحهة لتجديد
األدوار املختلفة ألصجاب املصلجة داخل املنظومة وفهم
أوجه الترابط املعقدة بينهم.

• دارسة املمارسات الرائدة علي الصعيدين اإلقلنمي
والدولي في محال تطوير وإدارة تجارب املستفيدين.
• اشراك أصجاب املصلجة في صياغة رؤية وتطلعات
املنظمة جيال تحربة املستفيد وتحديد االلترامات
واملعايتر والضوابط الني سينم العمل بها لتلبية تطلعات
املستفيدين وكسب رضاهم.
• ضمان تواؤم الرؤية واالليرامات املوضوعة مع املنظومة
القنمية والتوجهات االستراتيحية للمنظمة.

• تقيتم مستوى نضحً ممارسات املنظمة املؤسسية فىً
مجال إدارة تجربة املستفيد وفق افضل املعايتر الدولية.

ّ
واملمكنات املؤسسية
 .3تجديد األهداف االسيراتيجية
تحديد اإلجراءات الواجب اتخاذها للوفاء بااللترامات
• اشراك املستفيدين والحهات الفاعلة في منظومة
خدمات املنظمة في إعادة تصمتم رجالت املستفيدين بما
يحقق طموجاتها والتراماتها تحاههم.
• بناء التموذجً التشغيلىً ملركز التميرً بتجربة املستفيد
بالقدرات البشرية واألدوات التنظنمية
لترويد
والتشغيلية لصمان اسنمرار تقديم تحارب منمترة
للمستفيدين وادارتها وفق افضل املمارسات العاملية.
ّ
املمكنة للجالة
• تجديد اإلمكانات املؤسسية
املستهدفة ،علي صعيد القدرات البشرية ،األنظمة
واللوائح ،والتقنيات املستخدمة.

 .4وضع خارطة الطريق
تحديد مبادرات تحقيق الحالة املستهدفة
• دراسة مشاريع املنظمة الحاري تنفيذها لتعزيز البني
التحتية للمنظمة.
• اشراك أصحاب املصلحة في وضع خطة تفصيلية
باملبادرات واملشروعات الواجب استجداثها لتجقيق
الحالة املستهدفة مع مراعاة تحديد التداخلت واالدوار
املنوطة بتحربة املستفيد في املشاريع القائمة ذات
العلقة.
• تجويد واعتماد خطة التنفيذ بعد مواءمتها مع
األولويات االستراتيحية للمنظمة واعداد خارطة طريق
التحول والتغيتر.

• دراسة نطاق التفاعالت بينً املستفيدين وبينً مختلف
القنوات والحدمات لتجديد مواطن الحلل وفرض
التجسين من خلل اجراء الدراسات االستقصائية النوعية
والكمية ملعرفة انطباعات وآراء املستفيدين جول تحاربهم
السابقة ،تحديد خصائصهم ،سلوكيات وتفضيلت
استخدامهم للقنوات ،والكشف عن مطالبهم وتوقعاتهم
جيال تحاربهم القادمة.
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نموذج لـ الغاية وااللتزامات تجاه المستفيد
الغاية
طموح الجهة ونوع التجربة التي ترغب بتقديمها.
ُ
مثال :نعمل على تمكين المستفيدين وتسهيل حياتهم من خالل تقديم تجارب ثرية ومرضية.......

نموذج اللتزامات منظمة تجاه مستفيديها
ُ
نقدركم

•
•
•
•
•

ندير توقعاتكم

اعرفوا خصائصي وادرسوا سلوكياني
أنصتوا إلي لتفهموا رغباني وتفضيلني
اسألوا عن أجوالي ولبوا اجتياجاني
تعاطفوا معي وتفهموا موقفي
اسألوني عن رأني واشركوني معكم في
صنع القرار

السعي
نجو األفضل

ُ
نسهل معامالتكم

•
•
•
•
•
•
•

علموني جقوفي وواجباني
بينوا لي املزايا واملنافع الني يكفلها لي
النظام
عرفوني بضوابط وشروط االستحقاق
اطلعوني علي إجراءات تلقي الحدمات
عرفوني باملخرجات املتوقعة للخدمات
أطلعوني علي الحيارات املتاجة لي
أبقوني علي اطلع بحالة طلباني

•
•
•
•
•

اجترموا وقني
سهلوا لي الوصول اليكم والتواصل
معكم
ساعدوني علي فهم جقوفي وعلي ما
يحب علي معرفته وفعله
ال تحعلوني أكرر ما أقوله قدر املستطاع
قدموا لي الحدمات الني أستحقها قبل
ان اطلبها

ننصت لمالحظاتكم
ونعالج مشكالتكم

•
•
•
•
•
•

استحيبوا لي علي نحو استبافي
عاملوني بتراهة واجترام
أوجدوا الحلول للحاالت االستثنائية
أختروني مني ستحل مشكلني
تحققوا من فاعلية مقدمي الحدمة في
التعامل مع مشكلني
اسألوني عن تحربني وقدروا ملجظاني

•

نتوق إلي التوصل بآرائكم وملجظاتكم

•

سنسألكم عما يمكننا فعله ملساعدتكم

•

نسعى دائ اما إلي التحسن

•

إن مل نوفق في سيء في البداية ،سنسعى إلي معرفة السبب
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ُ
نمكن موظفينا
ونعمل إلثراء تجاربكم

•

•
•
•
•
•

نعمل وفق منهحيات التفكتر التصمنمي
لتعزيز االبتكار وتحقيق النمتر في تحربة
املستفيد
ننصت إلي موظفينا وشركائنا ونشركهم
في رسم التوجهات وتصمنم الحلول.
نمكن من اتخاذ قرارات سريعة وجل
املشاكل تحت ظروف غتر مألوفة.
نرفع املستوى املعرفي واملهاري ملوظفينا
نرسخ ثقافة التحستن املسنمر
نعمل بروج الفريق الواجد

75

قائمة المحتويات
1

مقدمة

2

تعريف تجربة المستفيد

3

نبذة تاريخية عن تطور مفهوم تجربة المستفيد

4

تجربة المستفيد ورؤية المملكة 2030

5

ممارسات إدارة تجربة المستفيد

6

التحول الى نهج التمركز حول المستفيد

• وضع تجربة المستفيد ضمن أولويات المنظمة
• دواعي وضع استراتيجية تجربة المستفيد
• البيت االستراتيجي لتجربة المستفيد
• اطار عمل اعداد استراتيجية تجربة المستفيد

• تحديد الغاية وااللتزامات تجاه المستفيدين

©  2021جقوق الدراسة محفوظة لصالح وزارة املوارد البشرية والتنمية االجنماعية

• تطوير وتشغيل مركز تميز تجربة المستفيد
• تحديد األهداف والمبادرات التحولية

76

مركز تميز تجربة المستفيد

هو الحهاز او اإلدارة املركزية التيً تعمل
وتشرف على تطوير وادارة وجوكمة
تجربة املستفيد داخل املنظمة.
مركز تمتر تحربة املستفيد هو الحهاز املسؤول عن تطوير
وتنفيذ استراتيحية الحهة لتحربة املستفيد واالشراف علي
املبادرات ومراقبة األداء والحودة بما يصمن تقديم تحارب
سلسة ومنمترة للمستفيدين.

تطوير وإدارة استراتيحية تحربة املستفيد
األهداف | االلترامات | الحطط واملبادرات
بناء علي فهم معمق
تصمنم وتحويد تحارب املستفيدين ا
الجتياجات ورغبات املستفيدين

تزويد املوظفتن والشركاء باملوارد والصلجيات الني يحتاجونها
لتقديم التحارب املستهدفة

بناء ثقافة مؤسسية قائمة علي تقدير وارضاء املستفيدين
وتعزيز املمارسات والسلوكيات الني تساهم في تحقيق ذلك

التقينم واالشراف علي جودة التحارب املقدمة والتعامل مع
مواطن الحلل بصورة استباقية

تحديد اداور ومسؤوليات أصحاب العلقة في تحقيق تطلعات ومستهدفات الحهة في تحربة املستفيد
بناء وضمان نفاذ األنظمة واللوائح املتعلقة بتطوير وإدارة تحارب املستفيدين
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أمثلة لنماذج تشغيلية مختلفة لمركز تميز تجربة المستفيد
وزارة النقل ( - )Department of Transportاسيراليا
•
•
•

عدد املستفيدين 23 :مليون خلل رجلة نقل في اليوم (النقل العام  ،القيادة علي الطرق  ،الشحن ،
القوارب  ،إلح)
عدد شرائح املستفيدين 3 ~ :
املوظفتن بدوام كامل في فريق استراتيحية املستفيدين  12:موظف بما في ذلك  3موظفتن في قسم
تحربة املستخدم ()UX

متي يكون هذا التموذجً مناسبا وملاذا؟

•
•
•
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تلترم املنظمة بإستراتيحية شاملة للمستفيدين  ،إال أن تحارب املستفيدين الفردية
ونتائحهم مملوكة ألصحاب القطاعات  /األقسام
فريق مركزي مسؤول عن تحليل بيانات املستفيدين وبناء النماذج وإعداد التقارير
لإلبلغ وتقديم املشورة بشأن تصمنم تقديم الحدمة وتطوير السياسات (لكن ال يمتلكها)
هناك تركتر قوي علي تحربة االبتكار والتكنولوجيا الناشئة ،مع وجود موارد مخصصة
إلجراء أبحاث تحربة املستفيد والنماذج األولية

جامعة رائدة ف ًى اسيراليا
•
•
•

عدد املستفيدين 54000 :طالب وما يزيد عن  420ألف خريح
عدد شرائح املستفيدين 12 ~ :كلية
املوظفتن بدوام كامل في فريق استراتيحية املستفيد 20 :موظف

متي يكون هذا التموذجً مناسبا وملاذا؟
• هناك العديد من شرائح املستفيدين ذات املتطلبات الفريدة الحاصة بالقطاع (مثل
الطلب والحريحتن وأعضاء هيئة التدريس في الكليات املختلفة)
• ينمتع رؤساء األقسام ومالكو املنتحات  /الحدمات بالحترة القطاعية واملعرفة الوثيقة
بشرائح املستفيدين ،وبالتالي يحتفظون بملكية تطوير املنتحات ونتائح املستفيدين ،
بينما يوفر ممارسو تحربة املستفيد املتخصصون الدعم الفني لتحربة املستفيدين (مثل
تصمنم الرجلة)
• يلزم وجود استراتيحية شاملة لتحربة املستفيدين ومالك واجد للستراتيحية لصمان
التوافق بتن األقسام بشأن األهداف االستراتيحية وتنسيق تصمنم الرجلة وجهود العلمة
التحارية

مؤسسة أسيرالية رائدة فىً الحدمات املالية
•
•
•

عدد املستفيدين :جوالي  16مليون
عدد شرائح املستفيدين 5 :أقسام  5 ،شرائح  30 ،منتح
املوظفتن بدوام كامل في فريق تحربة املستفيد :من  4الي  5لكل فريق ( اجمالي 35
موظف)

متي يكون هذا التموذجً مناسبا وملاذا؟

•
•
•

لنماذج األعمال املعقدة جيث كل خط انتاج او قسم يكون تحت اشراف مدير تنفيذي،
جيث يكون مسؤو اال عن أرباج وخسائر األعمال وأداء ونتائح املنتح.
ترتبط مترات املنتح باإلجتياجات الفريدة للمستفيدين باإلضافة الي خصائخ القطاع
(علي سبيل املثال ،تختلف األعمال الزراعية عن األعمال التحارية للشركات)
بيئة تنظنمية معقدة للتنقل فنما يخص كل نوع منتح  /خدمة
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ملكية عالية

اختيار النموذج التشغيلي األمثل للمركز

ملكية متوسطة
ملكية منخفضة

التموذجً األول
دعم تجربة املستفيد

 تقديم الدعم من خلل ختراء في تحربة املستفيد عند الحاجة. يتركز دور اإلدارة في دعم رفع مستوى املهارات و التوعية جولتحربة املستفيد

موذج الثالث
ً
الت

التموذجً الثانى
الشراكة فىً تجربة املستفيد
 التركتر علي التعاون مع اإلدارات األخرى في ابتكار جلولللمستفيد وتصمنم رجلة املستفيد.
 بناء النماذج واإلجراءات الني تساعد ملك الحدمات واالعمالتطوير رجلة املستفيد ومتطلباته.

الرؤية واألهداف

امللكية لتجربة املستفيد

 امللكية الكاملة لكل ما يختص بتحربة املستفيد او يتقاطع معها تصمنم رجلت املستفيدين و بناء إجراءاتها وسياساتها كاملة واسقاط املؤشرات علي املنفذين.

الرؤية واألهداف

الرؤية واألهداف

خدمات تصمنم وتطوير تحربة
املستفيد

املوارد البشرية واملهارات

خدمات تصمنم وتطوير تحربة
املستفيد

املوارد البشرية واملهارات

خدمات تصمنم وتطوير تحربة
املستفيد

املوارد البشرية واملهارات

التقنية

البيانات وتقارير تحارب
املستفيدين

التقنية

البيانات وتقارير تحارب
املستفيدين

التقنية

البيانات وتقارير تحارب
املستفيدين

الحوكمة واملخاطر

الحوكمة واملخاطر

الحوكمة واملخاطر

مالجظة  :يمكن تبني التدرج من النموذج األولي الي الثالث في الحهات الكبترة والضخمة الني تطمح الي النمركز التام
جول املستفيد و ان تكون جميع ما يتعلق وبني من اجل املستفيد مركزي في إدارة ذات ملكية كاملة
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نموذج لسلسلة القيمة لمركز تميز تجربة المستفيد

 .1البداية

 .2التقيتم

 .3الفهم

 .4البجث والتقصي

 .6التسلتم

 .5التصمتم

 1.1تحديد فرص تحستن تحارب
املستفيدين بصورة استباقية

 2.1إجراء تقينم النضح وتأثتر تحربة
املستفيد

 3.1جمع بيانات املستفيدين والعمليات
ومرئيات املوظفتن

 4.1اجراء بحث عن املستفيدين

 5.1عقد ورش عمل مشتركة لحل
مشاكل تحربة املستفيد

 6.1تطوير خطة التنفيذ ،وإجراء تقينم
تأثتر التغيتر

 1.2تلقي طلب تحستن تحربة
املستفيدين

 2.2نطاق الحهد واملوارد ملشروع تحربة
املستفيد  ،بما في ذلك مشاركة مركز
النمتر

 3.2تحليل البيانات للتوصل الي نتائح
وفرضيات أولية

 4.2تطوير رجلت املستفيدين
وتأكيد نقاط االتصال ومواطن األمل

 5.2اختبار تصامنم  /جلول النماذج
األولية مع املستفيدين

 6.2تنفيذ التحسينات علي تحربة
املستفيد

 2.3تحديد أولويات املشاريع وتحديد
فرص التناغم

 4.3تقينم وتتبع تحارب االستخدام

 5.3تحديد التحسينات من اختبار
تحربة املستفيد وتكرار النموذج األولي
واالنتهاء من التصمنم  /الحل

 6.3مراقبة تأثتر املشروع وابلغ اصحاب
املصلحة و املستفيدين بإكنمال تطوير
تحربة املستفيد

 2.4تطوير خطة مشروع تحربة
املستفيد

 4.4تقينم البيانات واجراء تحليل
األسباب الحذرية لتحديد القضايا
األساسية لتحربة املستفيد

 5.4اعداد خطة تطوير تحربة املستفيد

 6.4طلب املرئيات من االجهزة
واملستفيدين بشأن تنفيذ مشروع تطوير
تحربة املستفيد للتحستن املسنمر

 4.5تحديد فرص التحول الرقمي
واالبتكار التكنولوجي
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نموذج للمهارات واالدوار المطلوبة
لتشغيل مركز تميز تجربة المستفيد
القدرات الوظيفية:

التماذجً األولية (ما هي أنواع املهارات  /األدوار املطلوبة):

إسيراتيجية تجربة املستفيد
• تحديد وتنفيذ استراتيحية تحربة املستفيد للوزارة
• ضمان املوائمة بتن قيادة املنظمة وأولويات تحربة ا املستفيد تطوير استراتيحية املنظمة في تقسنم املستفيدين
واستراتيحية القنوات
البداية

التقيتم

الفهم

البجث والتقصي

التصمتم

سلسلة القتمة الحاصة بمركز تميرً تجربة املستفيد (نموذجً تقديم الحدمة)
• تقينم وتحديد نطاق مبادرات تطوير تحربة املستفيد
• اجراء االبحاث الحاصة بتحربة املستفيد الي جانب التصمنم املشترك والتحربة
• توفتر مدخلت تحربة املستفيد للسياسات واللوائح وتصمنم الحدمات
• دعم تنفيذ تطوير تحربة املستفيد
• تقينم فرص التحول الرقمي املتاجة

التسلتم

اإلسيراتيجيون
مدير استراتيحية
تحربة املستفيد

محلل استراتيحية
تحربة املستفيد

مدير تحول تحربة
املستفيد

محلل التحستن املسنمر

املتخصصينً فىً تجربة املستفيد
مدير تسلنم تحربة
املستفيد

محلل مشروع تحربة
املستفيد

مصمم تحربة املستفيد

مدير برنامح تحربة
املستفيد

مالك املنصة الرقمية
لتجربة املستفيد

مجلل رقمي لتجربة
املستفيد

مصمم مفهوم التركتر
علي األشخاص ((HCD

ملجظة :األدوار املظللة
سينم تحديدها ا
الجقا

مطوري األفكار
شريك فىً قياس وطرج األفكار الحاصة بتجربة املستفيد
• تطوير إطار قياس تحربة املستفيد وإعداد التقارير
• مراقبة أداء تحربة املستفيد وتطوير التقارير اللزمة
تطوير املهارات واألشخاض
• تطوير منهحيات التدريب واألدوات واملواد املرجعية الحاصة بتحربة املستفيد
• العمل مع قسم املوارد البشرية لتعزيز الوعي بتحربة املستفيد والعمل علي أنشطة تغيتر الثقافة
جوكمة تجربة املستفيد
• تطوير جوكمة تحربة املستفيد وتوفتر املدخلت اللزمة للحهات االخرى املرتبطة باتخاذ القرارات
• العمل مع وكالة اإلستراتيحية لتخطيط مبادرات تحربة املستفيد وتحديد أولويات التنفيذ
• تطوير سياسات ومعايتر تحربة املستفيد للوزارة وشركائها
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مدير األداء وتطوير
األفكار الحاصة بتحربة
املستفيد

محلل أفكار تحربة
املستفيد

محلل أبحاث تحربة
املستفيد

مرشدين تجربة املستفيد
مدير القدرات والقوى
العاملة

اخصاني القدرات
والتدريب

مشرفينً ومنفذين تجربة املستفيد
سكرتارية تحربة
املستفيد

مالك سياسات
وعمليات تحربة
املستفيد

مدير ضمان الحودة

شريك تحربة املستفيد
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بناء أكاديمية تجربة المستفيد
لصمان التحول السمولي الي نهح النمركز جول املستفيدُ ,ئعد
اكاديمية تحربة املستفيد اجد األدوات الني تساعد علي إعادة
صياغة املهام وتنمية القدرات واملهارات وفق املمارسات والتحارب
الرائدة في املحال
نموذج بناء مهارات التمركز حول المستفيد
املهارات الفنية

القياس واالستطلع

التحليل والبحث

التفكتر التصمنمي

تصمنم رجلة املستفيد

املهارات السلوكية

التعاطف مع املستفيد

العمل التشاركي

التحلي بالشفافية

االسنماع للمستفيد

مدخل الى تجربة املستفيد

املهارات الفنية املستوى االول

املهارات الفنية املستوى الثانى

التقيتم

• مهارات قياس التحربة والبحث
• مهارات التفكتر التصمنمي وعكس الفرضيات
الي نظريات ثم خطط ملموسة.
• مهارات استقراء وتحليل نتائح القياس
وتحديد جذور األمل

• مهارات تصمنم رجلة املستفيد
• مهارات قياس الرجلة ونقاط النماس
• مهارات بناء وتطوير املبادرات لتطبيق
الرجلة.

املنهح
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•
•
•
•
•
•
•

تعريف تحربة املستفيد
مبادى واساسيات إدارة تحربة املستفيد
البيت االستراتيحي
النموذج التشغيلي للمركز
اطار التفاعل بتن املركز وأصحاب املصلحة
السياسات ،اللوائح ،واملعايتر والضوابط
األهداف واملبادرات التحولية

للمستوى

املعرفي

• التقينم املسنمر
للموظفتن في الحهة.
• تقينم املنهح و استحداث اليات تعلنم
متطورة لصمان اسنمرارية التعلم
والتحول.
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قائمة المحتويات
1

مقدمة

2

تعريف تجربة المستفيد

3

نبذة تاريخية عن تطور مفهوم تجربة المستفيد

4

تجربة المستفيد ورؤية المملكة 2030

5

ممارسات إدارة تجربة المستفيد

6

التحول الى نهج التمركز حول المستفيد

• وضع تجربة المستفيد ضمن أولويات المنظمة
• دواعي وضع استراتيجية تجربة المستفيد
• البيت االستراتيجي لتجربة المستفيد
• اطار عمل اعداد استراتيجية تجربة المستفيد

• تحديد الغاية وااللتزامات تجاه المستفيدين

©  2021جقوق الدراسة محفوظة لصالح وزارة املوارد البشرية والتنمية االجنماعية

• تطوير وتشغيل مركز تميز تجربة المستفيد
• تحديد األهداف والمبادرات التحولية
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نموذج ألهداف ومبادرات استراتيجية لتمكين تحول األجهزة
العامة الى نهج التمحور حول المستفيد

ضمان انتقال سلس إلى الحصخصة

دمحً تجربة املستفيد فىً كافة
مستويات املنظومة

مراعاة األسس الرئيسية للنجاج

وضع اآلليات لالستمرار فىً إدارة
تجربة املستفيد

األهداف االسيراتيجية...
تعزيز عملية الحصخصة من أجل ضمان:
• تطبيق معايتر وضوابط تقديم
الحدمات من قبل مقدمي الحدمات
بعد خصخصتها.
• تحهتر املنظمة بآليات تمكنها من
مراقبة أداء تحربة املستفيد والعمل
علي نحو تشاركي من أجل االبتكار في
تحربة املستفيد واالرتقاء بها.
• وضوج دور مقدمي الحدمات
الحارجيتن فنما يخص كيفية تعاملهم
مع املستفيدين وتلقيهم للدعم
(جسب الحاجة) بهدف تنمية قدراتهم
في تقديم تحارب فعالة.
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دمح ممارسات ومعايير تجربة
املستفيد فى أنظمة وإجراءات املنظمة
واذرعها التنظتمية والتشغيلية ،بما
يسمل:
• التكامل الداخلى :ضمان تمحور
األنشطة املوجودة في بداية سلسلة
القنمة الحاصة باملنظمة (مثل تصمنم
السياسات) جول املستفيد وتقديم
خدمات تتواءم مع استراتيحية
تحربة املستفيد.
• املواءمة الحارجية :مواءمة الحدمات
ُاملقدمة من طرف الحهات الحارجية
(مثل اإلدارات الحكومية) واملنظمة
من أجل تمكتن استحابات أكتر ت ا
كامل

مراعاة األساسيات التيً تعد من
متطلبات النجاج ،بما فيها:

بناء قدرات ملركز تجربة املستفيد
داخل املنظمة ،بما يسمل:

• الوعي والوصول :الحصول علي
املعلومات الدقيقة والشفافية الني
تعزز وعي املستفيدين إلي جد كبتر
فنما يخص العمليات والدعم املتاج

• الحمع املتسق آلراء املستفيدين
وملجظاتهم وتحديد أوجه التحستن

• جودة الحدمات :خدمات متسقة
ومستحيبة تحترم وقت املستفيد.
• التعاطف مع املوظفينً وقدراتهم:
كفاءة متسقة لطاقم العمل الذي
يتولي مسؤولية الحاالت والتعاطف مع
املستفيدين.

• توقر املعلومات الدقيقة واملحمعة
من أجل املساهمة في عملية
اإلشراف وتعقب املسؤوليات

• أدوار ومسؤوليات واضحة فنما
يخص تحربة املستفيد توجه اهنمام
الفرق نحو تحستن تحربة املستفيد
وتحقيق أهدافها.
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لتمكين التحول الى نهج التمركز حول تجربة المستفيد ،تحتاج
المؤسسات الحكومية الى...
رؤية ودعم القيادة

تطوير اإلمكانات البشرية

تحسين تجربة الموظف

تبني رأس الهرم لترنامح التحول يشكل أساس
صلب لبناء التناغم و التوافق في رجلة التحول.
يتطلب ذلك تشكيل

تأهيل واستقطاب املواهب واالستنمار في رأس
مال بشري يواكب اجدث منهحيات العمل من
خلل تنمية مهارات تصمنم تحارب املستفيدين و
النمركز جول املستفيد.

إعادة هندسة إجراءات العمل لزيادة سرعة
استحابة املوظفتن الجتياجات املستفيدين
وتمكينهم من خلل اعطاءهم الصلجيات
اللزمة إلزالة العوائق واقتراج التغيترات
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تعزيز اإلمكانات التقنية

بناء منظومة إدارة البيانات الضخمة

تشكل البنية التحتية التقنية واستخدام ادوات
التقنية للرصد واالستطلع والتصمنم لرجلت
املستفيدين عامل مهمة في التحول السريع
خصوصا في الحهات الضخمة.

تعد البيانات الضخمة من اهم مصادر فهم
سلوك املستفيد واستشعار جاجته وبناء
سياسات و تشريعات بتحربة مستفيد اكتر
نضح اا.
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توصية
تماشيا مع توجهات واهداف رؤية المملكة  2030حول االرتقاء بجودة الخدمات
الحكومية وتعزيز تنافسية المملكة بين دول العالم في جودة الحياة وسهولة
ممارسة االعمال ،توصي وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بتبني المؤسسات
والهيئات الحكومية ألفضل الممارسات والمعايير في ُ إدارة وتحسين تجارب
المستفيدين من خالل تأسيس منظومة مركزية ومستقلة تعنى بالتطوير والتحسين
المستمر لتجارب المستفيدين وبناء الممكنات المؤسسية الالزمة لضمان تحقيق
اعلى مستويات الرضا والكفاءة والفاعلية التشغيلية لكافة الخدمات.
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فوريستر لألبحاث
جهة رائدة في محال أبحاث ودراسات تحربة املستفيد علي مستوى العامل وبناء
الكفاءات واملعايتر لقياس نضح املنظمات في تحربة املستفيد

Forrester Infographic: The State Of Government CX In Australia, 2020
https://www.forrester.com/report/Forrester+Infographic+The+State+Of+Government+CX+In+Australia+202
0/-/E-RES163217
Your CX Vision: How To Create A Customer Experience Vision To Guide Transformation
https://www.forrester.com/report/Your+CX+Vision+How+To+Create+A+Customer+Experience+Vision+To+
Guide+Transformation/-/E-RES164196?objectid=RES164196
The Five Essential Steps To Plan Your CX Transformation
https://www.forrester.com/report/The+Five+Essential+Steps+To+Plan+Your+CX+Transformation/-/ERES137907?objectid=RES137907
The CX Transformation Playbook
https://www.forrester.com/playbook/The+CX+Transformation+Playbook/-/E-PLA933?objectid=PLA933

A Three-Step Approach To Jump-Starting CX Transformation In Government
https://www.forrester.com/report/A+ThreeStep+Approach+To+JumpStarting+CX+Transformation+In+Gov
ernment/-/E-RES160731?objectid=RES160731
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مصادر اخرى

Citizen experience in government takes center stage-Deloitte
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/government-trends/2020/citizen-experience-ingovernment.html

The public sector gets serious about customer experience – Mckinsey
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Public%20and%20Social%20Sector/Our%
20Insights/The%20public%20sector%20gets%20serious%20about%20customer%20experience/Thepublic-sector-gets-serious-about-customer-experience-final.pdf

Customer Experience Toolkit- US Government
https://digital.gov/resources/customer-experience-toolkit/
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