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استطالع الرأي املتعلق برضى املواطنني عن اخلدمات املقدمة هلم من طرف اإلدارة العمومية

 .Iالسياق واألهداف

 -1السياق

ينص دستور اململكة املغربية على":تتلقى املرافق العمومية مالحظات مرتفقيها ،واقرتاحاتهم وتظلماتهم ،وتؤمن
تتبعها " (املادة  ،)156الشيء الذي يربز املكانة اهلامة اليت حتتلها مشاركة املواطنني يف مسلسل حتديث اإلدارة

العمومية ،السيما يف جمال حتسني عالقة اإلدارة باملرتفقني ،واليت جي ب خذذاا بعني االعتبار خثناء وضع تصور

للسياسات العمومية ،حيث يشكل تطوير نظام اإلنصات ملقرتحات وتطلعات املرتفقني ،وتأمني تتبعها ،مسألة بالغة

األامية.

كما متكن استطالعات الرخي واألحباث امليدانية ،املنجزة بشكل دوري ،من قياس نسبة رضى املرتفقني عن
اخلدمات املقدمة من طرف اإلدارة العمومية ،وحتديد طبيعة اإلجراءات الواج ب اختاذاا لتحسني جودتها.

وتكمن املقاربة املذكورة من االطالع على كيفية تعامل اإلدارات مع مرتفقيها ،الذين يعتربون حمور كل

اسرتاتيجية لتحديث اإلدارة العمومية ،كما متكن كذلك من وضع املعايري األساسية لضمان حسن سري اخلدمات
العمومية ،ومن بينها تيسري الولوج إىل ذدمات ذات جودة وحتسني االستقبال واخلدمة املقدمة من طرف املرفق العام.

ويف اذا الصدد ،ميثل إجراء استطالع للرخي لقياس رضى املرتفقني عن اخلدمات العمومية:


آلية لتحديث اإلدارة العمومية



رافعة لتحسني عالقة اإلدارة العمومية باملرتفقني؛



مدذل اساسي لتحديد طبيعة اخلدمات املقدمة للمرتفقني؛



آلية متكن املرتفقني من االطالع على التقدم احلاصل واجلهود املبذولة لتعزيز ودعم جودة اخلدمات
العمومية املقدمة.

 -2األاداف

تتمثل األاداف املرجوة من استطالع الرخي ،يف:


قياس جودة اخلدمات العمومة املقدمة من طرف اإلدارة العمومية؛



تقييم مستوى رضى املواطنني وحتديد تطلعاتهم؛



تلقي مقرتحات املواطنني لتحسني جودة اخلدمات العمومية؛



منح األولوية ملشاريع التحديث.
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استطالع الرأي املتعلق برضى املواطنني عن اخلدمات املقدمة هلم من طرف اإلدارة العمومية

 .IIاملقاربة املعتمدة
يف إطار البحث امليداني هلذا االستطالع الذي مت اجنازه ذالل شهر ماي  ،2013مت الرتكيز على العناصر األساسية

التالية:

 -1اذتيار العينة


على مستوى اإلدارة

انص ب البحث امليداني حول املواقع املختارة من بني الوحدات اإلدارية ذات الراانية الكبرية يف جمال استقبال املواطنني،

واليت امت مناطق :


جهة الدار البيضاء؛



جهة مراكش؛



جهة خكادير؛



جهة طنجة؛



جهة فاس -مكناس؛



جهة وجدة.


على مستوى املواطنني

مت استجواب املرتفقني وجها لوج بعني املكان وبشكل اعتباطي مبجرد ذروجهم من الوحدة االدارية احملددة ،وذلك
من طرف مهنيني متخصصني.

مشلت عملية االنتقاء  1000مرتفق ،من مناطق خمتلفة وتابعة للجهة املستهدفة .ومبا خن نسبة ذضوع املرتفقني
لالستجواب قد حددت حس ب اجلهات املختارة ،فلم يكن باإلمكان ختصيص حصيص ذات صلة بطبيعة

املستجوبني حيث مت متثيل مجيع الفئات االجتماعية واملهنية ومستويات التعليم واملدن والفئات العمرية.
مت وضع منوذج يضم  1000مرتفق بهدف ضمان حبث موثوق من .
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مت توزيع النموذج كما يلي:
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استطالع الرأي املتعلق برضى املواطنني عن اخلدمات املقدمة هلم من طرف اإلدارة العمومية

 -2اخلدمات املستهدفة

الئحة مبجاالت تدذل الدولة اليت جي ب منحها األولوية حس ب رخي املواطنني املستجوبني

 -3االستبيان

ركز الرسم االستبياني على جودة اخلدمة املقدمة للمرتفق ،حيث مت انتقاء اجملاالت األكثر شيوعا اليت اعتاد
املواطنون استشارة الوحدات اإلدارية املكلفة باستقبال طلباتهم يف شأنها.

متت بلورة بنية االستبيان كما يلي:
معلومات متهيدية

 حتديد اوية الفاعلني توضيح خمتلفاملراحل
 سهولة العثور علىمعلومات شخصية
 تالؤم وانسجاممصادر املعلومات
 توثيق املعلومات(التحقق من دقة الوثائق
اإلثباتية املطلوبة)
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االستقبال

 الوقت املنتظر للحصول علىاخلدمة
 عدد التنقالت واالتصاالت املسافة اليت تبعد الوحدةاإلدارية عن حمل اإلقامة
 اإلحالة على املخاط باملكلف بتقديم اخلدمة
 دراسة الطل ب بعناية إذبار املرتفق باآلجال احملددةللبث يف الطل ب
 حسن تعامل املوظف معاملرتفق
 الوقت املسموح ب لدراسةالطل ب

توفري اخلدمة

 تتبع الطل ب (إذبار املعين باألمر مبراحل تلبيةالطل ب)
 اآلجال احملددة للبث يف الطل ب كفاءة املوظف املكلف بدراسة الطل ب – عدمارتكاب خية اذطاء
 البث يف الطل ب بشكل عادل ومنصف احرتام املوظف املكلف خذالقيات العمل مراعاة املوظف لظروف املرتفق التحقق مسبقا من تصرحيات املرتفق القيام بأنشطة حتسيسية مسبقا (اقرتاح توفرياخلدمة بشكل عفوي لفائدة املرتفقني)
 إمكانية وضع شكاية تكلفة اخلدمةوزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية
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رضى املرتفقني عن اخلدمة
• رضى املرتفقني عن اخلدمة املقدمة هلم وذات صلة باجملال املطلوب
جماالت تدذل اإلدارة ذات األولوية
• منح األولوية جملاالت التدذل
إشارات

• حتديد ذاصية املخاط ب اخلاضع لالستجواب

مت طرح األسئلة بكيفية متكن املستجوبني من تأكيد خو نفي صحة ما جاء يف السؤال :مثال" :بعد وصولكم

للمكان احملدد ،متكنتم من معرفة الشخص املكلف بدراسة طلبكم بسهولة .ال خنتم:
 متفقون متاما
 متفقون نوعا ما
 غري متفقون نوعا ما
 غري متفقون كليا .

 -4خنظمة قراءة األجوبة:

خسس نظام قراءة األجوبة املقدمة من طرف املرتفقني بناء على متوسط النقاط احملصل عليها ومعدل الرضى عن
اخلدمات:

متوسط النقاط احملصل عليها :حيتس ب وفق سلم يضم خربع ( )4درجات (خربع ( )4نقط حتتس ب إذا كانت اإلجابة
"متفق متام" ،وثالث ( )3نقط حتتس ب إذا كانت اإلجابة "متفق نوعا ما" ،ونقطتان ( )2إذا كانت اإلجابة "غري
متفق نوعا ما" ونقطة واحدة ( )1إذا كانت اإلجابة "غري متفق كليا").

معدل الرضى عن اخلدمات :ميثل نسبة إجابة املرتفقني بـ"متفق نوعا ما" و"متفق متاما" ،وحتتس ب بناء على العدد

الكلي للمشاركني.
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استطالع الرأي املتعلق برضى املواطنني عن اخلدمات املقدمة هلم من طرف اإلدارة العمومية

 -IIIالنتائج
 .1نتائج البحث:

متثل املعطيات بعده ،خام النتائج الرئيسية اليت توصل إليها استطالع الرخي فيما خيص جودة اخلدمات املقدمة من طرف
اإلدارة:


 %40من املستجوبني راضون بشكل عام عن اخلدمات املقدمة من طرف اإلدارة العمومية ،وسجلت خغلبية



ما ينااز  %80من ا املستجوبني راضون عن تهيئة الوحدات اإلدارية املعدة الستقباهلم؛



ثلثا( )3/2ا املستجوبني حيصلون بسهولة على املعلومة اليت يطلبونها؛



ما يقارب  %70من املستجوبني يستفسرون بسهولة عن املراحل املعتمدة للبت يف طلباتهم؛



مستجوبان( )2من كل ثالثة( )3يتوجهان مباشرة إىل الشخص املكلف بدراسة طلبهم داذل اإلدارة ،ويأتي

الوحدات اإلدارية معدل يقارب النسبة املذكورة؛

املكت ب الوطين للسكك احلديدية واجلماعات الرتابية يف مقدمة الرتتي ب مبعدل رضى عن اخلدمات يصل إىل

%80؛


 %67من املستجوبني تقر بصحة وإثباتية املعلومات اليت يتوفرون عليها مسبقا واملتعلقة مبسار البت يف طلباتهم



 %62من املستجوبني راضون على فعالية اإلجراءات اإلدارية املعتمدة؛



ثلثا( )3/2املستجوبني يرشدون يف احلال إىل املوظف املكلف باستقبال طلباتهم؛



 %60من املستجوبني تقر حبسن االستقبال ،ومعدالت الرضى حس ب الوحدات اإلدارية تفوق  ،%50ماعدا يف



 %64من املستجوبني راضون عن كفاءة املوظفني املكلفني باستقبال طلباتهم ،ويرتاوح جمموع النقاط



 %60من املستجوبني تقر باإلنصاف يف التعامل مع طلباتهم؛



 %70من املستجوبني تقر باحرتام املوظفني املكلفني ألذالقيات العمل ،ويأتي املكت ب الوطين للسكك



نصف املستجوبني يثقون يف املوظفني املكلفني باستقبال طلباتهم ،ويفوق مستوى الرضى يف اذه احلالة %50



 %60من املستجوبني ترى بأن تكلفة اخلدمات املقدمة معقولة ،وتأتي اجلماعات الرتابية على رخس الالئحة

اإلدارية؛

احملطات الطرقية واملراكز االستشفائية اجلامعية؛

املسجلة يف اذه احلالة بشكل عام ما بني 2و3نقط؛

احلديدة على رخس اإلدارات مبجموع يصل إىل  3نقط ومعدل رضى بـنسبة %89؛

يف معظم نقاط االتصال؛

مبجموع نقاط يفوق  3خو  4نقط ،ومبعدل رضى يصل إىل .%85
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 .2حتليل نتائج االستطالع:
كشف التحليل القائم على "املوضوع/الوحدات اإلدارية" خبرز عناصر عدم رضى املستجوبني ،وكذا التعرف على

الوحدات اإلدارية املتسمة بضعف األداء.

مثة تباين قوي على مستوى جودة اخلدمات تبعا للوحدات اإلدارية واملواضيع واخلدمات املقدمة.

خ  -نقاط االتصال:

يعرب املستجوبون عن ارتياحهم خو عدم ارتياحهم حس ب الوحدات اإلدارية اليت يقصدونها .ويف اذا اإلطار يعربون عن
ارتياحهم خبصوص اخلدمات املقدمة من طرف مصاحل اخلزينة العامة للمملكة ،واجلماعات الرتابية واملقاطعات

احلضرية (مستوى الرضى املتوسط يصل إىل  2.7من خصل  .)4يف حني يعرب املستجوبون عن عدم ارتياحهم خبصوص
ذدمات املستشفيات اجلهوية واملراكز االستشفائية اجلامعية (مستوى الرضى املتوسط يصل إىل  2من خصل .)4

ب  -نوع اخلدمة املقدمة:

خيتلف رضى املستجوبني ،بشكل الفت ،حس ب نوع اخلدمة املقدمة هلم ،فهم راضون عن اخلدمات املقدمة يف جمال
معاجلة طلبات احلصول على السجل العدلي خو اإلشهاد مبطابقة الشوااد ألصلها (معدل الرضى املتوسط يصل إىل 2.8

من خصل  .)4بينما يعرب املستجوبون عن عدم ارتياحهم خبصوص اخلدمات الصحية وتسوية النزاعات املتعلقة مبدونة
األسرة داذل املصاحل األمنية (معدل الرضى املتوسط يصل إىل  1.9من خصل .)4

وعالقة بالعناصر اليت ارتكز عليها البحث ،يالحظ عدم رضى املستجوبني ،بوج عام ،عن اخلدمات املتعلقة بوضع

الشكاية ،والوقت الواج ب انتظاره للبت فيها ،يف حني خبدو ارتياحهم إزاء سلوك املوظفني ،بشكل عام.

ج -اجملاالت:

سجل البحث عدم ارتياح املستجوبني خبصوص اجملاالت املستهدفة بعده ،حيث تتحمل فيها اإلدارة املسؤولية:


مدة وظروف االنتظار :يعترب املستجوبون مدة االنتظار داذل اإلدارات جد طويلة .كما يتضايقون من عدم

تعميم تطبيق خنظمة صفوف االنتظار يف مجيع اإلدارات (ختفيف الع بء من ذالل التذاكر املرقمة . )...كما

يسجل املستجوبني غياب فعالية يف تسوية ملفاتهم ،وعدم شفافية اآلجال احملددة لالستفادة من اخلدمة ،إىل
جان ب طول فرتة االنتظار ،عالوة على ذلك ،ال يتم إذبارام بهذه اآلجال ،كما ال يلتزم املوظفون بتواريخ معينة
للرد على طلباتهم (يف غياب القدرة على ذلك) .مما جيرب املستجوبون ،ويف بعض احلاالت ،تكرار التنقل إىل الوحدة

اإلدارية املعنية.

وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية

9

استطالع الرأي املتعلق برضى املواطنني عن اخلدمات املقدمة هلم من طرف اإلدارة العمومية



الوصول إىل الوحدة اإلدارية :يشتكي املستجوبون من بعد املسافة اليت تعيق تنقلهم إىل املصاحل املعنية لقضاء



مسطرة وضع الشكايات :يقر املستجوبون بصعوبة مسطرة وضع الشكايات ،مما يضع مبدخ مساءلة اإلدارة حمل

خغراضهم اإلدارية ،ذاصة الذين يعيشون يف الوسط القروي.

نقاش.
كما كشف االستطالع ارتياحا ملحوظا فيما يتعلق بعمليات تهيئة األماكن املخصصة الستقبال املرتفقني،
واجملاالت اليت يتحمل فيها املسؤولية عن توفري اخلدمات .حيث خشاد املستجوبون حبسن تعامل املوظفني والتزامهم
باآلداب العامة يف اإلدارات اليت يقصدونها ،مما مينحهم الشعور بالثقة.

 .3النتائج الرتكيبية:

 حتليل النتائج حس ب الوحدة اإلدارية :



عدم االرتياح حيال جمموع اخلدمات املقدمة من لدن مصاحل وزارة الصحة ،السيما املراكز االستشفائية



تسجيل ارتياح ملحوظ على مستوى:

اجلامعية واملستشفيات اجلهوية؛

– مديرية الضرائ ب وذدمات اخلزينة العامة للمملكة؛
– اجلماعات الرتابية؛

– حمطات السكك احلديدية.
 حتليل النتائج حس ب اجملال:
استياء إزاء بعض القضايا اليت ترجع فيها املسؤولية لإلدارة السيما:



– املسافة بني الوحدة اإلدارية املعينة وحمل اإلقامة؛
– ظروف االنتظار (غياب وسائل الراحة)؛
– صعوبة مسطرة وضع الشكايات

تسجيل ارتياح إزاء بعض العناصر اليت تدذل ضمن مسؤوليات املوظف:



– االلتزام بأذالقيات العمل؛
–

التزام املوظفني باآلداب العامة؛

– حسن تعامل املوظفني مع املرتفقني؛

– ثقة املرتفقني باملوظفني املتعاملني معهم.
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استطالع الرأي املتعلق برضى املواطنني عن اخلدمات املقدمة هلم من طرف اإلدارة العمومية

 .4سبل حتسني جودة اخلدمات:

مت تسجيل عدة اقرتاحات لتحسني جودة اخلدمات اعتمدت على آراء املستجوبني:
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ثلث املستجوبني اقرتحوا ااتمام اإلدارة حباجيات املواطنني :وضع إجراءات كفيلة بتحقيق اذا اهلدف وتعزيز



اقرتح  %25من املستجوبني تعزيز "مكافحة الفساد" ،الذي يشكل مسألة يف غاية األامية سبق وخن مت إدراجها

فعالية التواصل معهم ،مما ميكن اإلدارة من حتسني صورتها بشكل إجيابي لدى الرخي العام؛

ضمن خوراش حتديث اإلدارة ،من ذالل إحداث اهليئة االوطنية للنزااة والوقاية من الرشوة ،وإجراءات خذرى
اختذتها اإلدارة يف اذا اجملال؛



 %10من املستجوبني خعربوا عن رغبتهم يف حتسني جودة االستقبال باملرفق العام ،واقرتحوا تنظيم بنيات
االستقبال من ذالل احرتام خوقات العمل ومالءمتها مع حاجيات املواطنني ،وحتسني جودة اخلدمات املقدمة
من طرف اإلدارة العمومية.

 -IVسبل حتسني جودة اخلدمات

 -1خولوية اإلجراءات :

انطالقا من النتائج اليت توصل إليها البحث ،مت إجناز مصفوفة تربط ما بني رضى املواطنني يف كل جمال بأامية/
حجم اجملال وفقا للرضى العام.
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 -2اإلجراءات األولوية املعتمدة

كشفت املصفوفة عن ثالث مسارات ذات خولوية لتحسني اخلدمات العمومية:
األولوية رقم :1العناصر ذات معدل رضى ضعيف وبالغ األامية:
 حتسني الرؤية وشفافية املساطر املتعلقة مبعاجلة امللفات :ينبغي تسهيل الولوج إليها باعتماد وسائل متنوعة
(عرب شبكة االنرتنيت ،رابط إلكرتوني وغرياا) و إشعار املرتفقني بها.

وعلي  ،جي ب حتسني شفافية عمليات تدبري املساطر اإلدارية وتوضيحها ،كما سيمكن تطوير ووضع نظام

»  « Workflowمن التوثيق املعلوماتي للمعلومات ومدى تقدم عملية املعاجلة ،وإذبار املرتفق املعين بها مباشرة
قصد متكين من االطالع عليها.

 تقليص آجال معاجلة امللفات :من ذالل مراجعة شاملة للمساطر ،وتعميم استخدم األدوات املعلوماتية
وجتريد معاجلة امللفات من طابعها املادي ،ومكننة رقمنة " "automatisationجزء خو بعض من العملية.

األولوية رقم :2العناصر ذات معدل رضى ضعيف خو متوسط األامية:
 االلتزام جبودة اخلدمة :يسجل املستجوبون نقص جاازية املوظفني (املكلفني مبكات ب االستقبال وعدم
تالؤم خوقات العمل مع حاجيات املواطنني) ،وعدم اإلنصاف يف معاجلة امللفات نتيجة عدم وضوح املساطر

واللجوء إىل ممارسات اامشية لكنها تظل قائمة تنم عن اللجوء إىل احملسوبية ،وبالتالي يعترب وضع وتعميم

ميثاق ذاص باالستقبال خو إطار مرجعي للتكفل حباجيات املرتفقني ،وحيدد االلتزامات الواج ب الوفاء بها
لتحسني جودة اخلدمات ،ضروريا لتمكني اإلدارة من النهوض بدوراا يف اذا اجملال.

 التقليص من وقت انتظار املرتفقني :عرب اللجوء إىل تفويت بعض اخلدمات إىل القطاع اخلاص (اللجوء إىل

شركاء ذارجيني خو وضع وحدات متكن املرتفقني من إجناز بعض املساطر بأنفسهم) ،خو جتريد بعض

املساطر من طابعها املادي ،الشيء الذي من شأن ختفيف الع بء على املصاحل اإلدارية.
األولوية رقم  :3العناصر ذات رضى متوسط وخامية متوسطة:

حتسني عملية توفري املعلومة وتعزيز توثيقها :يتطلع املستجوبني إىل بنية استقبال ذات مستوى عال من املهنية ،وتوجي
فعال إىل املصاحل املختصة.
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-V

خالصة

ساام االستطالع يف تعزيز الدينامية وسياسة االنفتاح من ذالل إجراء األحباث امليدانية واالطالع على مقرتحات

املرتفقني.

وقد مكنت عملية حتليل االجوبة املستخلصة واستغالل نتائج األحباث امليدانية السابقة ،من بلورة وتنفيذ خمطط

عمل لتحسني اخلدمات العمومية ،يروم االستجابة بشكل خفضل لتطلعات املرتفقني ،وجتاوز العراقيل اليت حتول دون
توفري ذدمة عمومية ذات جودة ،حيث تضمن اذا املخطط بعض اخلطوط العريضة ملشاريع :


االسرتاتيجية الوطنية حملاربة الرشوة؛



الربنامج الوطين لتحسني بنية االستقبال؛



الربنامج الوطين لتبسيط املساطر؛



ميثاق املرفق العام؛



احلق يف الولوج إىل املعلومة.
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