النتائج واإلجراءات التصحيحية
الستبيان قياس مستوى رضا المتعاملين عن الحمالت الترويجية المنفذة
من قبل الهيئة حول اإلجراءات المرتبطة بتداعيات كوفيد 19

أغسطس 2020

نتائج اإلستبيان مع اإلجراءات التصحيحية

بعد تحليل نتائج االستبيان الذي يقيس مستوى رضا المتعاملين عن الحمالت التسويقية والتوعوية الخاصة بالهيئة تم األخذت
بمقترحات ومرئيات المتعاملين التطويرية ،التي من شأنها المساعدة في تطوير آليات وحمالت الهيئة التسويقية؛ حتى تصل
الرسائل إلى مستوى طموحات وتطلعات المتعاملين ،حيث تم الوقوف على النتائج ،وإستالم مايقارب  20مالحظة ومقترح ،وتم
أخذها بعين االعتبار ،ومن ثم البناء عليها في وضع اإلجراءات التصحيحية وتطوير الخطط والحمالت التسويقية لمشاريع الهيئة.
تجدون في هذا العرض المقترحات مع اإلجراءات التصحيحية.
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االقتراحات والمالحظات
بعض من اقتراحات ومالحظات المتعاملين:
• التركيز على مقاطع الفيديو القصيرة بصورة تجذب المستهدفين
• وضع آلية جديدة ومبتكرة أ كثر للحمالت الترويجية عبر منصة الهيئة في االنستقرام وكذلك تطبيق الهيئة الذكي
•

التواصل عبر البريد االلكتروني للمستجدات

• يتم ارسال الجديد من الخدمات الترويجية عن طريق الرسائل النصية أو الواتساب لسهولتها عند الكثيرين

• االستمرار بعقد الورش االفتراضية عن بعد لما لها من أثر كبير جدا ً في زيادة الوعي لدى الموظفين
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اإلجراءات التصحيحية
تم إطالق االستبيان لقياس مستوى رضا المتعاملين عن الحمالت الترويجية المنفذه خالل جائحة كرونا .تم وضع اإلجراءات
التصحيحية بنا ًء على مالحظات المتعاملين واألخذ بعين االعتبار لتطوير الحمالت الترويجية بأنواعها في المستقبل .
اإلجراءات التصحيحية

االطار الزمني للتنفيذ

 تطوير صيغة الحمالت التسويقية التي تنفذها الهيئة لتكون أ كثر جذبا ً من حيث العرض واألسلوب

 تنويع القنوات المستخدمة في إيصال الرسائل اإلعالمية وتنفيذ الحمالت الترويجية
مستمرة على مدار السنة
 تكثيف إنتاج مقاطع فيديو تسويقية تخدم حمالت الهيئة الترويجية لمبادراتها ومشروعاتها

 التركيز على استخدام البريد اإللكتروني والرسائل القصيرة وقنوات التواصل اإلجتماعي وتطويرها عند تنفيذ الحمالت على اعتبارها األكثر
فاعلية

أغسطس 2020

Results and Corrective Actions
Questionnaire to measure the level of customer satisfaction
with the promotional campaigns carried out by FAHR on the
procedures related to the consequences of Covid 19

August 2020

Results and Corrective Actions

After analyzing the results of the questionnaire, which measures the level of customer satisfaction with the
Authority's marketing and awareness campaigns, development proposals and visions of customers were taken,

which would help in developing the mechanisms and campaigns of the marketing authority; Until the messages
reach the level of the aspirations and aspirations of the dealers. As the results were examined, and approximately 20

notes and proposals were received, and they were taken into consideration and then building on them in setting
corrective measures and developing plans and marketing campaigns for the Authority's projects.

In this presentation, you will find suggestions with corrective actions.
2020 أغسطس

Suggestions and Feedbacks
Some of the suggestions and observations of customers:
• Focus on short videos with an image that attracts the target audience
• Setting a new and more innovative mechanism for promotional campaigns across the authority’s social media
platform, as well as the smart authority’s application
•

Communicating via email with customers

• New promotions messages to be sent via text message or WhatsApp
• Continue to hold virtual workshops remotely, because they have a very big impact in raising awareness among
employees
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Corrective Actions
The questionnaire was launched to measure the level of customer satisfaction with the promotional campaigns
carried out during the Krone pandemic. Corrective measures were developed based on customer feedback and
consideration for the development of promotional campaigns of all kinds in the future.
Corrective Actions

Time Frame

 Developing the marketing campaigns formula implemented by the authority to be more attractive in
terms of presentation and style
 Diversification of channels used to deliver informational messages and carry out promotional
campaigns
 Intensify the production of marketing videos that serve the authority’s promotional campaigns for its
initiative and projects

 Focus on using and developing e-mail, SMS and social media channels when implementing campaigns
as the most effective

2020 أغسطس

Continued throughout the year

نتائج استبيان قياس مستوى رضا المتعاملين عن الحمالت الترويجية
المنفذة من قبل الهيئة حول اإلجراءات المرتبطة بتداعيات كوفيد19 -

محاور العرض

◊ احصائيات الجهات المشاركة في االستبيان

◊ التحليل الديموغرافي لالستبيان
◊ التحليل التفصيلي استبيان قياس مستوى رضا المتعاملين عن الحمالت الترويجية المنفذة

من قبل الهيئة حول اإلجراءات المرتبطة بتداعيات كوفيد19 -

10

أغسطس 2020

الرضا العام عن الحمالت الترويجية المنفذة من قبل الهيئة حول
اإلجراءات المرتبطة بتداعيات كوفيد19 -

الردود و الفئات المستهدفة
◊ الفئة المستهدفة

946

قبل الهيئة ،والخاصة باإلجراءات المتخذة

موظفي الحكومة االتحادية

279

◊ حجم العينة المستهدفة

 1000مشارك

◊ عدد الردود لالستبيان

 1265مشارك

11

بشكل عام أنا راض عن الحمالت الترويجية المنفذة من

40
راض بشدة

محايد

غير راض

أغسطس 2020

تصنيف فئات الموظفين المشاركين في
االستبيان وفق نوع الجهات
فئة المتعامل

جهة حكومية

جهة حكومية

اتحادية (هيئة)

اتحادية (وزارة)

450

815

%36

%64
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المعلومات الديموغرافية
الجنس

مكان اإلقامة

الشارقة

أبو ظبي

251

284

ذكر
558
44%

20%

%22

أنثى

الفجيرة

عجمان

707

120

56%

%10

155
دبي
189
%15

12%
رأس الخيمة

أم القيوين

207

59

%16

%5
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المعلومات الديموغرافية
العمر
أ كثر من 56
76

اللغة المفضلة

سنة 26– 35
272

6%

21%

اللغة
اإلنجليزية

سنة 46– 55
387

سنة 36– 45

31%

507

40
%3

اللغة العربية
1225
%97

40%

أقل من 25
23
2%
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القنوات المفضلة
ما هي القناة المفضلة لديكم للحصول على خدمات الهيئة؟
(اختيار متعدد)
البريد االلكتروني

1038

التطبيق الذكي للهيئة

660

نظام إسعاد المتعاملين (الموقع اإللكتروني للهيئة)

256
95
54
22

مركز االتصال الموحد
المساعد االفتراضي "حمد"
أخرى

*مالحظة :تم إضافة القنوات المفضلة األخرى للحصول على خدمات الهيئة في الجدول أدناه مع مراعاة عدم التكرار ..

التواصل مع الموظف
المختص

وسائل التواصل
االجتماعي

الرسائل النصية
القصيرة

لينكد ان

عبر الهاتف المتحرك

الواتس اب
أغسطس 2020

مستوى االطالع على الحمالت الترويجية المنفذة

ما هو مستوى اطالعكم على الحمالت الترويجية المنفذة من قبل الهيئة حول اإلجراءات
المرتبطة بتداعيات كوفيد 19 -على مستوى الحكومة االتحادية؟
يتم االطالع بشكل دائم

915

يتم االطالع بشكل منقطع

300
40

يتم االطالع بشكل نادر

10

ال يتم االطالع

يتم االطالع بشكل دائم

يتم االطالع بشكل منقطع

يتم االطالع بشكل نادر

ال يتم االطالع

915

300

40

10

Count
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وسائل الحمالت الترويجية المنفذة من قبل الهيئة
ما هي الوسيلة التي استقبلت بها الحمالت الترويجية المنفذة من قبل الهيئة حول اإلجراءات المتخذة بناء على
تداعيات كوفيد 19؟
( اختيار متعدد)
البريد االلكتروني

1069

التطبيق الذكي للهيئة

448

قنوات التواصل االجتماعي (تويتر ،انستغرام ،لينكد إن)

310

نظام إسعاد المتعاملين (الموقع اإللكتروني للهيئة)

182

مركز االتصال الموحد

58
12

أخرى

*مالحظة :تم إضافة الوسائل األخرى التي تم استقبال بها الحمالت الترويجية المنفذة في الجدول أدناه مع مراعاة عدم التكرار..

ورش التوعية المنفذة من
الهيئة

وسائل التواصل
االجتماعي

االصدقاء

االعالم

الرسائل النصية
القصيرة
أغسطس 2020

هل أنت متابع لقنوات التواصل االجتماعي الخاصة

هل تعتقد أن الورش االفتراضية التي تعقدها الهيئة حول

بالهيئة؟

مشروعاتها وخدماتها بنفس فعالية وتأثير اللقاءات التقليدية؟

بنفس
المستوى
501
ال

نعم

314

951

%25

%75

أفضل من

%39

التقليدية
628
%50

أقل فعالية
136
%11
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قنوات التواصل لمعرفة مستجدات الهيئة
ما هي القناة المفضلة للتواصل معكم إلعالمكم بآخر مستجدات الهيئة بشكل عام؟
( اختيار متعدد)
البريد اإللكتروني

1053

الرسائل النصية القصيرة ( )SMS

561

مواقع التواصل االجتماعي للهيئة

486
241

الموقع اإللكتروني للهيئة

238

إشعارات عبر التطبيق الذكي ( )Notifications
مجلة الموارد البشرية

129
2

أخرى

*مالحظة :تم إضافة قنوات التواصل المفضلة ألخرى لالطالع على آخر مستجدات الهيئة في الجدول أدناه
مع مراعاة عدم التكرار ..
عبر الهاتف

ليكند ان
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الرضا عن جودة محتوى ومضمون الحمالت
الترويجية المنفذة من قبل الهيئة
ما مدى رضاكم عن جودة محتوى ومضمون الحمالت الترويجية
المنفذة من قبل الهيئة خالل الفترة الماضية
933

296
36

راض بشدة

محايد

غير راض
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تأثير الحمالت التوعوية والتسويقية التي أطلقتها
الهيئة خالل فترة كوفيد19-
إلى أي مدى أثرت بكم الحمالت التوعوية والتسويقية التي أطلقتها الهيئة خالل
فترة كوفيد ،19-أو استفدتم منها؟
547
407

234

Rating 5

Rating 4

Rating 3

42

35

Rating 2

Rating 1
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