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.تقديم نتائج أولية ملؤشرات مستوى الجودة الحالية لصيانة ونظافة مساجد الجمعية▪

بيانات مساعدة متخذي القرار في الجمعية على اتخاذ القرارات املناسبة حسب نتائج مؤشرات الجودة املبنية على▪

.ومعلومات رقمية

.وفرة التعرف على اآللية املناسبة لتقييم الجودة الدوري مستقبال، ووفق اإلمكانات البشرية واملادية املت▪

صيات على نقاط الضعف والقوة في جودة أعمال الصيانة والنظافة الحالية لتقديم التو -وبصفة عامة-التعرف ▪

.الالزمة ملعالجة أوجه الضعف واملحافظة على جانب القوة فيها

اقبي الجمعية في املناطق ومدى إملامهم في استخدام نماذج تقييم مستوى الجودة▪ .التعرف على كفاءة مر
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(مسجد52)
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(مسجد52)
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 (مراقيب اجلمعية)مؤشرات التقييم  

%القيمةالمؤشر

%نظافة مسجد الرجال  88.8
%نظافة مسجد النساء  89.1

%نظافة دورات مياه الرجال  87.8
%نظافة دورات مياه النساء  89.5

%تقييم أعمال النظافة 88.5
%صيانة مسجد الرجال  87.9

%صيانة مسجد النساء  87.0

%صيانة دورات مياه الرجال  88.2
%صيانة دورات مياه النساء  88.9
%تقييم أعمال الصيانة  88.3

%املؤشر العام جلودة أعمال الصيانة والنظافة 88.5

(مساجد109)
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توزيع النسب املئوية ملستويات الجودة

%5853عالية

%3835متوسطة

%1312متدنية

%(              100–90)تقــيــيـم : عــالـيـــة
%(89–80)تقييم : متوسطة
%(80أقل من )تـــقيـيـم : متدنية
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 على نتيج.  لوحظ وجود بعض املساجد  التي بحاجة إلى أعمال ترميمية كأعمال دهان وبالط وواجهات خارجية•
ً
.ة التقييممما قد يؤثر سلبا

ساء أثناء من خالل االستبيان الذي تم عرضه على مرتادي املساجد وردت بعض املالحظات حول تدني مستوى جودة النظافة في قسم الن•
.أوقات الذروة

:ييم العام للمحطةمن تقييم قوقل يتضح أن تقييم املساجد التي تصان من قبل الجمعية أفضل من التقييم العام للمحطة بل يرفع من التق•

%76= التقييم العام للمحطة -

%86= تقييم مساجد الجمعية -

.تضمنت العديد من تقييمات الزوار للمساجد في قوقل على انطباع جيد عن املسجد ومرفقاته، وإشادة بجهود الجمعية•

:من نقاط الضعف في تقييم قوقل والتي قد تؤثر على نتائج تقييم مساجد الجمعية•

اقع للمساجد على الخريطة- .عدم وجود مو

وجود تقييمات للمساجد بتواريخ قديمة تسبق استالم الجمعية لصيانة ونظافة املسجد-
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اقبة امليدانية بالكوادر البشرية واالحتياجات اللوجستية الالزمة، مع إعداد برنامج ت•   دريبي ضرورة دعم جهاز املر

اقبين حول استخدام نماذج التقييم .للمر

، وقد يكون من أهمها تطوير %(12)بحث املسببات والحلول لتدني مستوى الجودة في املساجد التي تمثل ما نسبته  •  

.نظام تأهيل مقاولي الصيانة

.ضمن خطط الجمعية( الدهان والبالط والواجهات الخارجية)إعطاء األولوية ألعمال الترميم البسيطة • 

اقع املساجد الغير متوفرة على خريطة قوقل، مع تح•  اقع قيام الجهة املعنية بالجمعية باإلجراء الالزم إلدراج مو ديث  مو

.املساجد الحالية لتتناسب تقييماتها مع جهود الجمعية

افية •  .بالجمعية(GIS)تطوير نظام املعلومات الجغر






