وحدة الدراسات والتخطيط

صندوق الضمان االجتماعي فرع طرابلس
تقرير عن استبيان قياس رضا العمالء
قامتتو دةتتلد اسلتاوتتاو داس ت بإعتتلال او ت ب اق ق تتاا تلتتا اسحمتتسم ةتتو او ت
رأي ك يهمنكك وتت فل اسشتتت ةا اسحامتتا سلموتت د ل ق متتق تتلماو صتتولدا اسلتتماق
االج ماعي او فل اسدئاو االتية -:
(اسم قاعل ق /اسمش تك ق /اسملمدو ق /اسدكسم  /موؤدسي اسشؤدق اسلماو ا)
دكدق االو ب اق مق عشتد اوئلا كاوو االجابا ف ه بــ(وح  /ال )
بحتتتتل اق تتتت اع متتتتال متتتتق قبتتتت السككككي مكككك ير ال ككككر قامتتتتو دةتتتتلد اسلتاوتتتتاو
داس تتت ب دز حتتته علتتت كتتت مكا تتتل اس تتتلماو اسلتتتماو ا اس ابحتتتا سلدتتتت دبحتتتل
اق تتت جمتتتل اسمحلدمتتتاو أع تتتل سدةتتتلد اسلتاوتتتاو داس تتت ة تتت قتتتا متتتد دي
اسدةتتتتلد ب دت غتتتته داوتتتت تا اسو تتتتائا التتتتافا سلتوتتتت اسب تتتتاوي داوتتتت تا اسووتتتتبا
اسمئد تتتا سكتتتت مك تتتل متتتتق مكا تتتتل اس تتتلماو اسلتتتتماو ا اس ابحتتتا سلصتتتتولدا داس تتتتي
أوتتت فلففا االوتتت ب اق اس تتتي بتتت ق متتتق سسفتتتا تأي كتتت شتتتت ةا متتتق ة تتت تلتتتا
عق اس لماو اسمقلما مق صولدا اسلماق االج ماعي مق علمفا.
دعوتتتل اسشتتتتد فتتتي جمتتتل ب اوتتتاو االوتتت ب اق داجتتته اسمتتتد د ق اسقتتتائم ق علتتتي
عمل ا اس دت غ بحض اسصحدباو من بينها-:
 .1عتتتزد بحتتتض اسدئتتتاو عتتتق االجابتتتا داستتتلس علتتتي ذستتت أوتتته فتتتي بحتتتض
اسمكا ل دز ل" "05او ماتد دتجحو " "64او ماتد فق .
 .2عل إ سم اسمدلد األ م ا اس و ةقفا.

نتائج االستبيان متثلت يف االتي-:
مق س اس ةل

اسب اوي داو تا اسووبا اسمئد ا ب ق سوا اآلتي-:

كاوو ووبا استل عق اس لماو ي ( )%97دغ ت تالي ي ()%11
 .1دجتتتتتدل بحتتتتتض اس قصتتتتت ت متتتتتق قبتتتتت بحتتتتتض اسمتتتتتد د ق اسمكلدتتتتت ق ب قتتتتتل
اس لماو اس ي شم اسدئاو اسوابق ذكت ا اس ي او فلففا االو ب اق.
 .2اوزعتتتتا بحتتتتض اسحمتتتتسم متتتتق اس تتتت ت فتتتتي االجتتتتتاماو اسم حلقتتتتا بتتتتتب
اسمحاش.
 .3عتتتل استلتتتا علتتت موتتتؤد اسشتتتؤدق اسلتتتماو ا فتتتي إ متتتا إجتتتتاماو تبتتت اسمحتتتاش
اس اص باسدئاو اسوابق ذكت ا داس ي او فلففا االو ب اق.

حيث كان منوذج االستبيان على النحو االتي -:

وقد كان جتميع املعلومات يف صورة بيانات على النحو االتي-:
مكتب قصر بن غشري -:

مكتب غوط الشغال -:

مكتب حى االندلس-:

مكتب عني زارة -:

مكتب سوق اجلمعة -:

مكتب ابوسليم -:

مكتب تاجوراء -:

مكتب طرابلس-:

مكتب الدرييب -:

وبالتاااال وماااال ااا ا ناااج المتاااات والياناماااال وال يالاااال وت نين اااا ت نااا
وحدة الدراسال والت طيط إل التاصيال التالية -:
.1اوتتتتت فلا اسمتتتتتد د ق اسقتتتتتائم ق ب عمتتتتتا تبتتتتت اسمحتتتتتاش بتتتتتلدتاو لت ب تتتتتا
إلكوابف اسمز ل مق اس بتاو في عمل او تب اسمحاشاو.
 .2اس ك تتتل علتتتي اسمتتتد د ق بلتتتتدتد متاعتتتاد اسوتتتتعا فتتتي إ متتتا االجتتتتاماو
اسم حلقا بتب اسمحاشاو.
 .3علتتتتتي موتتتتتؤدسي اسشتتتتتؤدق اسلتتتتتماو ا بجفتتتتتاو اسحمتتتتت بتتتتتذ اسمز تتتتتل متتتتتق
اسمجفتتتدلاو اسم حلقتتتا بإ متتتا كافتتتا االجتتتتاماو اسم حلقتتتا بتتتت اسمحتتتاش اس اصتتتا
باسدئاو اسوابق ذكت ا داس ي او فلففا االو ب اق.
 .6االوتا في عقل اسمل قي اسوودي سموؤدسي اسشئدق اسلماو ا.
 .0اعتتتتتتتتلال لدتاو وشتتتتتتتت ا سموتتتتتتتتؤدسي اسشتتتتتتتتئدق اسلتتتتتتتتماو ا د تتتتتتتتدع ف
باس ةل ثاو اسجل لد عل قاودق اسلماق االج ماعي دسدائةه اس ود ذ ا.
 .4اال متتتتتا بصتتتتت اوا د شتتتتتغ مو دمتتتتتاو اسوتتتتتلام ا ستتتتتي باسمكا تتتتتل س و تتتتت
االلدات.
 .9اسحمتتتتت علتتتتت تتتتتدف ت اسومتتتتتاذ داسموتتتتت ولاو اس اصتتتتتا بإ متتتتتا محتتتتتامسو
اسحمسم.
 .1تتتتدف ت اسحتتتتلل اسكتتتتافي متتتتق متتتتد دي االوتتتت قبا داسةتتتتتص علتتتتي داجتتتتل
بشك لائ س وف ا ما اجتاماو اسحمسم د دج فف .
.7اعتتتلال موتتتابقا ال تتتات افلتتت مك تتتتل متتتق ة تتت وتتتتعا ا متتتا محتتتتامسو
اسحمسم بمك ل االو قبا .
 .15شتتتتك سجوتتتتا سم ابحتتتتا ق تتتت عمتتتت اسمكا تتتتل ددلتتتتل اسةلتتتتد سل ةتتتتل او
اس ي قل داجففا.

.11اعتتتتلال م د تتتتاو دعد تتتتا باسموتتتت ولاو داالدتاا اسم لدبتتتتا سحمل تتتتا تبتتتت
اسمحتتتتتاش س دع تتتتتا اسحمتتتتتسم د وتتتتتف االجتتتتتتاماو سفتتتتت د حتتتتتت دف باسموتتتتت ول
اسم لدل بة دفت سف اسجفل داسدقو.
 .12إ جتتتتال دوتتتت لا داصتتتت فحىتتتتا بتتتت ق م لقتتتت اس لمتتتتا دمكا تتتتل اس تتتتلماو
اسلتتتتتماو ا متتتتتق أجتتتتت اس داصتتتتت دم ابحتتتتتا االجتتتتتتاماو داس تتتتتلماو د سفتتتتتي
اس ت في ةاالو اسوداقص.
 .13صتتتتتت ص جفتتتتتتاز ق ةاوتتتتتتدل ة د تتتتتتاق علتتتتتت مو دمتتتتتتا اسمحاشتتتتتتاو
داس وج سغتض االو دواتاو.
 .16دح تتتتتت لدت اسباةتتتتتت االج متتتتتتاعي فتتتتتتي م ابحتتتتتتا اسمحاشتتتتتتاو بم لتتتتتت
أوداعفا.
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