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 املقدمة

فذت  
ُ
 وعددها ست دراسات  في إمارة عجمان    املجتمع دراسات رضا  ن

 
لوجه    من خالل إجراء املقابالت وجها

السكنية   املناطق  كافة  تغطية  وتمت  شمولي  بشكل  اإلمارة  مجتمع  أسر  من  عشوائية  طبقية  عينة  مع 

رية  ، وقد كانت املشاركة اختياوشملت غير الناطقين باللغة العربية مستهدفة األسر املواطنة وغير املواطنة

  من قبل األسرة لإلدالء برأيها من خالل الشخص املمثل لها واملتواجد فترة زيارة الباحث ملكان سكن األسرة

 سنة(. 18عن  مدلي البيان وال يقل عمر)

املجتمعيةوتم تصميم   الدراسات  امللتوفر    مجموعة  إلى  باإلضافة  ملؤشر جاذبية عجمان   
 
علومات  قياسا

ئص ومواقف ورأي األسرة واألفراد على املستوى املحلي تجاه مجموعة مهمة  حدثة حول خصااملوثوقة و امل

 املحاور ذات الصلة بالخدمات العامة والبنية التحتية في اإلمارة.  من 

حيث يطرح نموذج الدراسة املستخدم مجموعة من األسئلة على عينة طبقية عشوائية من األشخاص في  

املحاور  عن    رضا املجتمعنتائج  مارة عجمان ويلخص هذا التقرير  املساكن الخاصة باألسر في مختلف مدن إ

 هذه األسئلة.الرئيسية ل 

إلى  و  العامة    نتائج مؤشر جاذبية عجمانتسليط الضوء على  تهدف هذه الدراسة  والبنية  عن الخدمات 

اإلمارة  التحتية التحليل املحققة  مؤشر جاذبية عجمان  لنتيجةتوفير قراءة خط األساس  و ،  في  ، وتقديم 

والبنية التحتية  املعمق ملستويات الرضا ملختلف محاور قياس رضا املجتمع عن الخدمات العامة املقدمة  

 في اإلمارة لتم
 
،  ن صانعي القرار املعنيين من تحديد املجاالت ذات األولوية للتحسين من منظور املجتمعيك

إلى   والخطباإلضافة  السياسيات  نجاح  مدى  تقييم  أهدافهادعم  تحقيق  في  واملبادرات  تلبية    ط  تجاه 

 احتياجات وتوقعات املجتمع.

( لجمع بيانات الدراسة والتي وفرت العديد من  CAPIوتم إجراء املقابالت الشخصية بمساعدة الكمبيوتر )

النموذج   تضمين  أهمها  ومن  والورقة(  )القلم  املقابالت  إلجراء  التقليدية  األساليب  عن  الهامة  املزايا 

جهاز   من  لحظي(  )بشكل  املعلومات  تدفق  وسرعة  التلقائي  التحقق  قواعد  الدراسة(  )أداة  االلكتروني 

 .KIGSMSنات نظام الدراسات الذكي كفاءات الدولية الباحث )التابلت( إلى قاعدة بيا

  يرجى  الدراسةوأسئلة  للحصول على مزيد من املعلومات بشأن خصائص العينة والنتائج التفصيلية ملحاور  و 

 . لكل من هذه الدراسات املتخصصة ةالشامل  التقاريراالطالع على 
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 امللخص التنفيذي 

 ليقدم هذا التقرير  
 
 لمؤشر  نتائج  تحليال

 
محاور نموذج القياس املستخدم  نتائج  جاذبية عجمان وتفصيال

عجمان إمارة  في  التحتية  والبنية  العامة  الخدمات  على  املجتمع  رضا  دراسات  تحليل  ،  في  شملت  والتي 

 استجابات عينة األسر املقيمة في إمارة عجمان )مواطنة وغير مواطنة(.  

 :البيانات النتائج التاليةتحليل  وأظهر

 %.91.5نسبة  مؤشر جاذبية عجمانبلغت نتيجة    •

o 94.2 .من املشاركين راضون عن خدمات الرعاية الصحية % 

o 94.5  .من املشاركين راضون عن خدمات التعليم % 

o 90.9  .من املشاركين راضون عن الخدمات العامة % 

o 86.2 .من املشاركين راضون عن خدمات االتصاالت % 

o 93.9  .من املشاركين راضون عن خدمات املواصالت العامة % 

o 89.1  .من املشاركين راضون عن البنية التحتية % 

 وبالنظر إلى محاور نموذج القياس، فقد بينت النتائج التباين اآلتي:  •

o   القطاع  97.1،  الخاصالقطاع    %99.0للرعاية الصحية  )  محور امللموساتحقق %

)،  (حكوميال السالمة  التعليم  ومحور  الخاص،  98.4لخدمات  القطاع   %98.1 %

الشعور  الحكومي(،    القطاع )ومحور  الصحية  باألمان  القطاع 97.8للرعاية   %

الصحية  للرعاية    لمواصالت العامة(، ومحور االعتمادية واملوثوقيةل%  97.7،الخاص

للرضا    أعلى  الخاص القطاع  %  97.6 مؤشر  نسبة  في  املقاسة  املحاور  كافة  بين  من 

 جاذبية عجمان. 

o   محور و ،  %(81.5% وشركة اتصاالت  81.4)شركة دو  بينما حقق محور االستجابة

الخدمات   دو  جودة  اتصاالت  84.6)شركة  وشركة  االعتمادية    %(%83.1  ومحور 

، ومحور قطاع االتصاالت%( في  87.9%، شركة اتصاالت  86.7واملوثوقية )شركة دو  

واملوثوقية   للخدمات  85.9االعتمادية  الوصول  سهولة  ومحور  التحتية،  للبنية   %

االهتمام  86.6العامة   ومحور  لخ%86.7،  القطاع  %  في  الصحية  الرعاية  دمات 

الخدمات  الخاص الخاص87.5، ومحور جودة  القطاع  في  التعليم  أقل    % لخدمات 

 من بين كافة املحاور املقاسة في مؤشر جاذبية عجمان. نسبة للرضا  
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 الفصل األول: تصميم الدراسة

 أهداف الدراسة

تسليط الضوء على نتائج مؤشر جاذبية عجمان عن الخدمات العامة املقدمة  تهدف هذه الدراسة إلى  

 هذه الدراسة إلى: ، حيث تسعى في اإلمارة

 .مؤشر جاذبية عجمان لنتيجةتوفير قراءة خط األساس  -

عمق ملستويات الرضا ملختلف محاور قياس رضا املجتمع عن الخدمات العامة  التحليل املتقديم   -

 املقدمة في اإلمارة.  

ن صانعي القرار املعنيين من تحديد املجاالت ذات األولوية للتحسين من منظور املجتمع.   -
 
 تمك

احتياجات  تجاه تلبية    دعم تقييم مدى نجاح السياسيات والخطط واملبادرات في تحقيق أهدافها -

 املجتمع.توقعات و 

 أسئلة الدراسة  

 وتجيب هذه الدراسة عن األسئلة التالية: 

   مؤشر جاذبية عجمان؟ قياسما هي نتائج  -

 قياس الرضا عن خدمات الرعاية الصحية؟  ما هي نتائج  -

 قياس الرضا عن خدمات التعليم؟ ما هي نتائج   -

 قياس الرضا عن الخدمات العامة؟  ما هي نتائج  -

 قياس الرضا عن خدمات املواصالت العامة؟ ما هي نتائج  -

 االتصاالت؟ قياس الرضا عن خدمات ما هي نتائج  -

 قياس الرضا عن البنية التحتية؟  ما هي نتائج  -

 

 منهج الدراسة  

أداة الدراسة    لقد تم استخدام املنهج الوصفي والتحليلي إلنجاز الدراسة وذلك بعد أن تم تصميم 

لقياس رضا املجتمع عن  والتي شملت املحاور ذا الصلة  (  واإلنجليزيةغة العربية  لبال  )نموذج االستبيان
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اإلمارة   في  املقدمة  العامة  العامة  وهي  الخدمات  واملواصالت  والتعليم  الصحية  الرعاية  خدمات 

 :املتعددة ( وأبعادهServqualاملبنى على نموذج جودة الخدمة )و ، واالتصاالت والبنية التحتية 

 جودة الخدمات   -

 امللموسات  -

 االعتمادية واملوثوقية   -

 االستجابة   -

 الشعور باألمان  -

 االهتمام  -

وآراء   بيانتهم  املستهدفة وتسجيل  للعينة  الباحثين  قبل  من  املباشرة  امليدانية  املقابالت  إجراء  تم  وثم 

 ومن ثم تحليل النتائج األسر واألفراد من مجتمع إمارة عجمان  
 
قياس مؤشر  للوقوف على نتائج    إلكترونيا

 .   عجمانجاذبية 

والتي تمثل نسبة املستجيبين من أفراد املجتمع  حيث تم التركيز على عرض نسبة الرضا في هذا التقرير  

  "
 
أو "راض ي"  الذين تحقق رضاهم عن الخدمات املقدمة في اإلمارة وذلك باختيارهم درجة "راض ي تماما

 على املقياس املستخدم في الدراسة. ويتم احتساب نسبة الرضا وفق املعادلة التالية: 

" عدد األفراد الذين اختاروا "را) نسبة الرضا =  
 
املستجيبة(    / العدد الكلي للعينة  أو "راض ي"   ض ي تماما

 *100%   

 عينة الدراسة   

ا أسرة 95,531تضم إمارة عجمان   من قبل   2017التي تم جمعها عام    تعداد عجمان  إلى بيانات  استناد 

للمواطنين وغير املواطنين   وقد تم استخدام هذه البيانات لتصميم عينة الدراسة   مركز اإلحصاء ، 

 .  وشملت الناطقين بغير اللغة العربية

وقد تم تصميم عينة طبقية عشوائية إلجراء الدراسة لتمثيل مجتمع املواطنين ومجتمع غير املواطنين 

وتم اختيار األسر بشكل عشوائي في املنطقة السكنية، مما يعني أن املجموعات من مختلف الطبقات  

 .  االجتماعية، واملهنية، وطبقات الدخل سيكون لها فرصة متساوية للمشاركة في الدراسة
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 . دراسة( العينة املستهدفة من مجتمع اإلمارة وعدد االستجابات لكل  1ضح الجدول رقم )و وي

 عينة الدراسة ( 1جدول رقم ) 

 عدد االستجابات العينة املستهدفة الدراسة ت

 1030 971 الرضا عن الرعاية الصحية   1

 1018 971 الرضا عن خدمات التعليم  2

 1020 971 العامةالرضا عن الخدمات  3

 1020 971 الرضا عن خدمات االتصاالت  4

 1008 971 الرضا عن املواصالت العامة  5

 1014 971 البنية التحتية  عن الرضا 6

ا فأكثر )الشخص البالغ الذي يمثل األسرة(، من مواطني    18وكذلك تم تحديد عمر املستجيب    عام 

 دولة اإلمارات العربية املتحدة وغير اإلماراتيين املقيمين في املنطقة.  

 جمع البيانات  

الدولية   كفاءات  الذكي  الدراسات  نظام  على  اللوحية  األجهزة  باستخدام  الدراسة  بيانات  جمع  تم 

KIGSMS،  خطة إعداد  تم  السكنية    حيث  املناطق  حسب  الباحثين  على  املستهدفة  العينة  توزيع 

النظام   خالل  من  وذلك  سكنية  منطقة  كل  في  األسر  عدد  مع  يتناسب  نسبي  بشكل   )
 
)جغرافيا

  األسرية  طولضمان تغ،  دراسةكل  تم تدريب الباحثين على نظام الدراسات وأسئلة    ا، وكماإللكتروني

 واألردو.  واإلنجليزيةكافة تم اختيار الباحثين ممن يتحدثون اللغة العربية 

 وبشكل آني ومتابعة إنجاز خطة العمل   
 
ومن ثم تم البدء بالزيارات امليدانية وتسجيل البيانات لحظيا

امليداني ونسب اإلنجاز على مستوى املنطقة واملدينة والباحث، وكما تم تفعيل عملية توكيد الجودة  

ستجيبة للتحقق من  بشكل موازي للزيارات امليدانية حيث قام ضابط الجودة بالتواصل مع األسر امل 

 مطابقة البيانات املسجلة من قبل فريق الباحثين. 

 ألفراد املجتمع للمشاركة في الدراسة فقد تم تخصيص جوائز عينية قيمة يتم السحب عليها  
 
وتشجيعا

بشكل عشوائي لألفراد الذين سجلوا بيانتهم الشخصية بشكل اختياري وموافقتهم على استالم دعوات  

في است التفاعل  للمشاركة  في رفع نسبة االستجابة وتحسين مستوى  طالعات رأي أخرى، مما ساهم 

املجتمعي مع الدراسة، وقد تم إجراء السحب العشوائي في نهاية الدراسة وتكريم الفائزين من أفراد  
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على  التعرف  على  وقادتها  عجمان  حكومة  لحرص  وامتنانهم  شكرهم  عن  عبروا  الذين  املجتمع 

 ودراستها.احتياجات املجتمع 

 حدود الدراسة  

مصفوت واملنامة    ومنطقتيعجمان  مدينة    –إمارة عجمان    –الحدود املكانية: اإلمارات العربية املتحدة  

 واملناطق السكنية التابعة لهذه املدن.  

 الحدود البشرية: شملت هذه الدراسة األسر القاطنة ضمن الحدود املكانية املذكورة  
 
من مواطنين    آنفا

 منهم الغير ناطقين للغة العربية.   وأيضا وغير مواطنين 

 م. 2021الحدود الزمانية: تم جمع بيانات هذه الدراسة خالل الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 

 أداة الدراسة 

  نموذج   الدراسة في جمع البيانات واملعلومات األولية الالزمة إلجراء التحليل اإلحصائي علىاعتمدت  

 : األجزاء التاليةاستبيان مؤلف من 

 التأكد املبدئي من أهلية املستجيب للمشاركة  -1

 الجزء األول: دوافع استخدام الخدمة -2

 البيانات الشخصية للفرد/ األسرة املستجيبة  الجزء الثاني:  -3

 الثالث: الوعي واالستفادة من الخدمات الجزء  -4

 الرضا عن الخدمات  : الرابعالجزء  -5

 الجزء الخامس: أداء الخدمات -6

 األساليب اإلحصائية املستخدمة 

 على نظام الدراسات الذكي فور تسجيل استجابة الفرد/األسرة  
 
 ولحظيا

 
تم جمع بيانات االستبيان إلكترونيا

من قبل الباحث خالل املقابلة املباشرة مع األسرة، حيث تضمن هذه اآللية عدم وجود أية أخطاء في عملية  

و  النظام،  على   
 
مسبقا املعرفة  املطابقة  قواعد  بوجود  البيانات  املرحلي  جمع  البيانات  تحليل  يتم  ثم  من 

 SPSS    (Statistical Packageوعرض التكرارات والنسب على النظام والتحليل النهائي باستخدام برنامج    

for Social Sciences  .) 
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 : النتائجالثانيالفصل 

  )
ا
 مؤشر جاذبية عجمان)أول

العامة   الخدمات  املجتمع عن  نتائج رضا  آلية احتساب مؤشر جاذبية عجمان بشكل مباشر على  تعتمد 

لكل من   املجتمع  لرضا  الحسابي  املتوسط  باحتساب  اإلمارة، وذلك  في  الصحية  خدمات  املقدمة  الرعاية 

التحتية. والبنية  واالتصاالت  العامة  واملواصالت  ال   والتعليم  اآللية  هذه  استخدام  مؤشر  وتم  حتساب 

الجدول رقم ) للعام  2جاذبية عجمان، ويعرض  نتائج مؤشر جاذبية عجمان  نسبة    حققوالذي    2021( 

نسبةو %،  91.5 بلغت   
 
الصحية    االرض  تفصيال الرعاية  و 94.2عن  التعليم    الرضانسبة  %،  خدمات  عن 

نسبة  و %،  86.2عن خدمات االتصاالت    الرضانسبة  و %،  90.9عن الخدمات العامة    الرضانسبة  و %،  94.5

 %.89.1عن البنية التحتية   الرضانسبة و %، 93.9عن املواصالت العامة  الرضا

 ( مؤشر جاذبية عجمان2جدول رقم ) 

 نسبة الرضا )%(  دراسات رضا املجتمع  ت

 % 94.2 الرضا عن الرعاية الصحية   1

 % 94.5 الرضا عن خدمات التعليم  2

 % 90.9 الخدمات العامةالرضا عن  3

 % 86.2 الرضا عن خدمات االتصاالت  4

 % 93.9 الرضا عن املواصالت العامة  5

 % 89.1 البنية التحتية عن الرضا  6

 % 91.5 2021مؤشر جاذبية عجمان 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

)
ا
 القطاع الخدمي الرضا حسب   )ثانيا

 الخدمية ومحاورها الرئيسية: يعرض هذا الجزء من التقرير نتائج الرضا لكل من القطاعات 

o   الرضا عن الرعاية الصحية 

o  الرضا عن خدمات التعليم 

o  الرضا عن الخدمات العامة 

o الرضا عن خدمات االتصاالت 

o  الرضا عن املواصالت العامة 

o  البنية التحتية عن الرضا 
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 الرضا عن خدمات الرعاية الصحية  ( 2-1)

( رقم  الشكل  أن  1يوضح  الصحية(  الرعاية  عن  الرضا  نسبة    نسبة  بلغت  محور    %،94.2قد  وحقق 

 %. 89.3أما أقل نسبة فقد كانت ملحور االهتمام والذي حقق نسبة  ،%98.1امللموسات أعلى نسبة بلغت  

 خدمات الرعاية الصحية  عن  ( الرضا1رقم )  شكل
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%، وحقق  93.2قد بلغت    القطاع الحكومي   –( أن نسبة الرضا عن الرعاية الصحية  2يوضح الشكل رقم )

، أما أقل نسبة فقد كانت ملحور االستجابة والذي حقق نسبة  %97.1محور امللموسات أعلى نسبة بلغت  

87.3 .% 

وحقق محور    %،95.3نسبة  قد بلغت  والتي    القطاع الخاص  –   نسبة الرضا عن الرعاية الصحية وكذلك  

 %.  86.7أم أقل نسبة فقد كانت ملحور االهتمام والذي حقق نسبة  %99.0أعلى نسبة بلغت  امللموسات 

 خدمات الرعاية الصحية حسب القطاععن  ( الرضا2رقم )  شكل
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 ( الرضا عن خدمات التعليم   2-2)

%، وحقق محور السالمة  94.5( أن نسبة الرضا عن خدمات التعليم قد بلغت نسبة 3يوضح الشكل رقم )

 %. 91.9والذي حقق نسبة   جودة الخدمات% أما أقل نسبة فقد كانت ملحور  98.3أعلى نسبة بلغت 

 خدمات التعليم  عن ( الرضا 3رقم )  شكل
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%،  95.9قد بلغت نسبة    القطاع الحكومي  –  خدمات التعليم( أن نسبة الرضا عن  4يوضح الشكل رقم )

والذي  االعتمادية واملوثوقية  %، أما أقل نسبة فقد كانت ملحور  98.1أعلى نسبة بلغت    السالمةوحقق محور  

 %. 93.5حقق نسبة 

وحقق محور    ،%93.1والتي قد بلغت نسبة    القطاع الخاص  –خدمات التعليم  وكذلك نسبة الرضا عن  

بلغت    السالمة  نسبة  أم98.4أعلى  ملحور    ا %  كانت  فقد  نسبة  الخدماتأقل  نسبة    جودة  حقق  والذي 

87.5 .% 

 التعليم حسب القطاع  خدماتعن ( الرضا 4رقم )  شكل
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 ( الرضا عن الخدمات العامة 2-3)

( رقم  الشكل  عن  5يوضح  الرضا  نسبة  أن  العامة(  نسبة    الخدمات  بلغت  محور  90.9قد  وحقق   ،%

والذي حقق   سهولة الوصول % أما أقل نسبة فقد كانت ملحور  95.3أعلى نسبة بلغت  االعتمادية املوثوقية

 . %86.6نسبة 

 العامة  الخدمات  عن  ( الرضا5رقم )  شكل
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 ( الرضا عن خدمات التصالت  2-4)

%، وحقق محور 86.2قد بلغت نسبة  خدمات قطاع االتصاالت  ( أن نسبة الرضا عن  6يوضح الشكل رقم )

أما أقل نسبة فقد كانت ملحور  92.2أعلى نسبة بلغت    إمكانية الوصول  والذي حقق نسبة    االستجابة% 

81.5 .% 

 خدمات التصالت   عن  ( الرضا6رقم )  شكل
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( والتي قد بلغت نسبة    شركة اتصالت  –  خدمات االتصاالت( أن نسبة الرضا عن  7يوضح الشكل رقم 

% أما أقل نسبة فقد كانت ملحور االستجابة  91.8%، وحقق محور إمكانية الوصول أعلى نسبة بلغت 86.1

 %.81.5والذي حقق نسبة 

ر إمكانية  %، وحقق محو 86.3قد بلغت نسبة    شركة دو  –  خدمات االتصاالتوكذلك نسبة الرضا عن  

 %. 81.4%، أما أقل نسبة فقد كانت ملحور االستجابة والذي حقق نسبة 92.5الوصول أعلى نسبة بلغت 

 

 

 مزود الخدمةخدمات التصالت حسب عن ( الرضا 7رقم )  شكل
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 ( الرضا عن خدمات املواصالت العامة  2-5)

%، وحقق محور  93.9قد بلغت نسبة    املواصالت العامةخدمات  ( أن نسبة الرضا عن  8يوضح الشكل رقم )

والذي حقق    االعتمادية واملوثوقية% أما أقل نسبة فقد كانت ملحور  97.7أعلى نسبة بلغت    الشعور باألمان 

 %.  91.1نسبة 

  املواصالت العامةخدمات عن ( الرضا 8رقم )  شكل

 

 

 ( الرضا عن البنية التحتية  2-6)

سهولة  %، وحقق محور  89.1قد بلغت نسبة    البنية التحتية( أن نسبة الرضا عن  9يوضح الشكل رقم )

والذي حقق نسبة    االعتمادية واملوثوقية% أما أقل نسبة فقد كانت ملحور  92.2أعلى نسبة بلغت    الحصول 

85.9 .% 

 البنية التحتية  عن  ( الرضا9رقم )  شكل

 



 

22 
 

 الفصل الرابع: التوصيات 

دعم عملية  يمكن النظر في عدد من التوصيات ل 2021الرضا ملؤشر جاذبية عجمان من خالل استعراض نتائج  

 كما هو موضح أدناه:  املحافظة وتعزيز مؤشر جاذبية عجمانالتخطيط ووضع املبادرات التي من شأنها  

    قترحات.ساعة للشكاوى وامل 48التوجيه بأهمية وضرورة االلتزام في زمن االستجابة خالل  •

 خالل مرحلة إلغاء إتاحة الخدمة في مراكز تقديم   •
 
تطوير منهجية لدورة حياة الخدمات وإدارتها وخصوصا

 الخدمة وتوفيرها من خالل القنوات اإللكترونية.

 .تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي ومزودي خدمة االتصاالت •

 .)مع األطراف ذات العالقة( للوقوف على نتائج التقرير وتحديد املبادرات التطويرية ةعمل مشترك فرق إنشاء  •

والتعرف على فرص تمكين هذا القطاع   إمكانية تنفيذ نموذج الدراسة على قطاع األعمال في اإلمارةالنظر في  •

 . الحيوي 

   .مضافة وتطوير برامج والء املتعاملينوضع املبادرات لتحسين القيمة مقابل املال وتقديم خدمات ذات قيمة   •

أو لجنة توجيهية تعنى بالتنسيق مع األطراف املعنية ذات الصلة بشأن خدمات قطاع التعليم   تشكيل مجلس •

 الحكومي والخاص في اإلمارة وتوجيه وتنظيم ورعاية ومتابعة: 

o الترويج لفرص االستثمار في خدمات التعليم في اإلمارة . 

o  الخاص منالتي يستهدفها قطاع التعليم   اإلمارة للشرائحمات التعليمية املتاحة في تعزيز جاذبية الخد  

 . مجتمع اإلمارة وخارجها 

o وضع الضوابط بشأن آليات تحديد رسوم وكلفة النقل املدرس ي لطالب القطاع الخاص . 

o  للطالب تطوير عملية التنسيق بين األطراف املعنية بتقديم املساعدات املالية واملنح الدراسية

 . وتسهيل اإلجراءات الخاصة بها

o مراجعة اللوائح الناظمة لعملية دفع رسوم الخدمات التعليمية املقدمة من القطاع الخاص . 

تصميم برامج توعية بالخدمات العامة التي توفرها اإلمارة وقنوات إتاحتها والتشجيع على االستفادة من هذه   •

   .الخدمات
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الحدائق واملتنزهات العامة في مواقع مناسبة سهلة الوصول ألفراد املجتمع   متابعة العمل على تصميم وإنشاء •

 . واملحافظة عليها بشكل فعال

سبيل املثال املكتبات   املجتمع وعلىوضع مبادرات لتوفير خدمات املكتبات العامة والتي تستهدف أفراد  •

 وغيرها.، املكتبة املنزلية، ....اإللكترونية

 ارع والطرق الرئيسية والفرعية حسب حاجة املجتمع في املناطق املعنية الشو   وإنارةتحسين حالة  •

   .تطوير وتصميم البرامج الثقافية املناسبة   •

 . إجراءات خدمات الصرف الصحي والعمل على تعزيز تجربة املتعامل وتبسيط  مراجعة  •

%(، 99.0مستويات رضا مرتفعة ) إبراز الجهود املبذولة للحفاظ على أمن املجتمع والتي ساهمت في تحقيق   •

 . %(98.7%(، استمرارية التيار الكهربائي )98.6خدمات اإلنقاذ واإلطفاء والحماية من الحريق )

شكيل مجلس أو لجنة توجيهية تعنى بالتنسيق مع األطراف املعنية ذات الصلة بشأن خدمات الرعاية الصحية  ت •

 ومتابعة: واإلشراف على توجيه وتنظيم ورعاية  في اإلمارة املقدمة من القطاعين الحكومي والخاص

o  الحاالت وضع السياسات واآلليات املناسبة بشأن الدعم املالي للعالج وضمان سرعة االستجابة لهذه

   .القطاع الخاص في

o   ،مراجعة اإلجراءات وآليات العمل املستخدمة لحل الشكاوى وتحسين زمن االستجابة ملعالجتها

 . اختيار الطبيب املختص في القطاع الحكومي وتحسين تجربة املستفيدوتسهيل عملية 

o الترويج لفرص االستثمار لتطوير هذا القطاع الحيوي ملجتمع واقتصاد اإلمارة . 

o  
 
 . إبراز نتائج رضا املجتمع عن خدمات الرعاية الصحية املقدمة إعالميا

 . املحافظة عليها وضع برامج شاملة لحصر األصول الحكومية ومتطلبات صيانتها و  •

 .وضع املبادرات لتحسين القيمة مقابل املال للمرافق والخدمات املدفوعة مثل املاء والكهرباء والصرف الصحي •

 

 

 وهللا املوفق 


