
 

 

 

 

 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

 استبانة قياس رضى متلقي الخدمة وتحديد احتياجاتهم

 عزيزنا متلقي الخدمة:

ً لرضى متلقإ ً من سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بتطوير وتحسين خدماتها وتحقيقا ي الخدمة، يمانا

 .جابة التي تناسبكمام اإلأ)√( مة عال وضعوذلك ب دناه بكل شفافية ودقةنرجو تعبئة االستبانة أ

 شاكرين لكم حسن تعاونكم.

 أوالً: معلومات عامة:

 عام فما فوق  21 - 39  40 عام 20اقل من   العمر:

 انثى  ذكر   الجنس:

 دراسات عليا  بكالوريوس  دبلوم  ثانوية عامة فما دون  المستوى التعليمي:

 ...................... )اذكره(: قطاع حكومي  صفة متلقي الخدمة:
 افراد. 

 اذكره(: قطاع خاص( ....................... 
 ............................. :)أخرى )اذكرها 

 

 :من خدمة( أكثر)يمكن اختيار  ثانياً: نوع الخدمة:

 الخدمات  التنظيم  االستثمار  المالية  البيئة 
 السياحة  طلب معلومات واحصائيات  )أخرى )اذكرها :............................................. 

  :طبيعة الخدمةثالثاً: 

أوافق  البند رقم
 بشده

ال  محايد اوافق
 اوافق

ال أوافق 
 بشده

      .تتصف إجراءات وخطوات الحصول على الخدمات بالوضوح واالكتمال .1

      .يمكن الحصول على نماذج تقديم الخدمات بسهولة ويسر .2

يسهل الحصول على المعلومات الخاصة بالخدمات )مثل كتيبات، لوحات  .3
 .ارشادية نشرات توضيحية(

     

يسهل تصفح الموقع اإللكتروني للسلطة والحصول على المعلومات  .4
 الخاصة بالخدمات.

     

      قيمة رسوم الخدمات مناسبة لطبيعة الخدمة المقدمة. .5
 

 تقديم الخدمة:رابعاً: 

أوافق  البند رقم
 بشده

ال  محايد اوافق
 اوافق

ال أوافق 
 بشده

      الزمن الالزم إلنجاز المعامالت معلن ويتم التعريف به عند طلب الخدمة. .1

      المحدد والمعلن لها.ل على الخدمات في الوقت وحصيتم ال .2

      يتمتع موظفو السلطة بالكفاءة والفعالية في تقديم الخدمة. .3

      يتعامل موظفو السلطة بلطف ولباقة. .4

      ومالحظاتكم باهتمام. ميجيب الموظف على استفساراتك .5

      .يتم ابالغك في حال وجود نواقص بالوثائق المطلوبة أو في حال انجاز معاملتك .6

      .يتعامل الموظفين مع ذوي االحتياجات الخاصة بكل كفاءه ومهنية .7
 

 

 



 

 

 

 

 تعامل المسؤولين في السلطة:خامساً: 

أوافق  البند رقم
 بشده

ال  محايد اوافق
 اوافق

ال أوافق 
 بشده

      أتمكن من التواصل مع المسؤول المعني بسهولة ويسر. .1

يستمع المسؤول لي ويتفهم مشكالتي ويجيب على االستفسارات  .2
 والمالحظات.

     

      التخاذ القرارات المناسبة.يمتلك المسؤول صالحيات كافية  .3

      .تطبق سياسة الباب المفتوح للوصول للمسؤولين في السلطة .4
 

 االقتراحات والشكاوى:سادساً: 

أوافق  البند رقم
 بشده

ال  محايد اوافق
 اوافق

ال أوافق 
 بشده

      .والشكاوىالقتراحات ليوجد صندوق  .1

      متوفرة بمكان واضح.والشكاوى االقتراحات نماذج  .2

      .لالقتراحات والشكاوىيوفر الموقع اإللكتروني منطقة مفعلة  .3

      م اإلجابة على الشكاوى بشكل رسمي وضمن الوقت المحدد والالزم.يت .4
 

 والتسهيالت المتوفرة:المرافق سابعاً: 

أوافق  البند رقم
 بشده

ال  محايد اوافق
 اوافق

ال أوافق 
 بشده

الخدمات العامة لمراجعيها )أماكن انتظار، مصلى، مرافق  توفر السلطة .1
 .مياه شرب(

     

      توفر السلطة مواقف سيارات. .2

األنظمة الحاسوبية داخل السلطة مناسبة ومتوافقة مع احتياجاتك إلنجاز  .3
 وتقديم الخدمة.

     

      ة لوحات ارشادية للمرافق والمكاتب.توفر السلط .4

      يراعي تصميم المبنى خدمات ومرافق ذوي االحتياجات الخاصة. .5

      نظيف والئق. السلطة مبنى .6
 

  والية تقديمها:ومقترحات لتبسيطها  أخرى ترغب بتوفرها فيما يتعلق بإجراءات الخدمة احتياجاتثامناً: 

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

   :مالخدمات المقدمة اليك لتحسين اقتراحاتكمتاسعاً: 

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم


