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 أخي المواطن؛

 تها.ق رسالايماناً من سلطة اقليم البترا التنموي السياحي بدور المجتمع المحلي وأهميته بالمساهمة في تحقي
لبيئة. احماية وترغب السلطة باستطالع رأيكم حول دورها في رفع مستوى الخدمات المجتمعية وتنمية المجتمع المحلي 

 .السلطةمل عتحسين لذا نرجو منكم المساهمة في تعبئة كافة بنود االستبيان ليتم استخدام آرائكم ايجاباً في تطوير و
 

 

 انثى                          ذكر              الجنس:   
             دبلوم          ثانوية عامة فما دون  المؤهل العلمي: 

   سبكالوريو                دراسات عليا 

 ............................العمر:  .............طبيعة العمل/ المهنة: ........................... 

 
 اقليم البترا التنموي السياحي وخدماتها؟ماذا تعرف عن دور سلطة 

 سياحية     بنية تحتية       استثمار        بيئية         مجتمعية 
   ........................................................ :)أخرى )اذكرها 

 

 أوالً: دور السلطة في مجال البيئة والصحة والسالمة

اوافق  البند #
 بشدة

ال  محايد اوافق
 اوافق

ال اوافق 
 بشدة

      تهتم السلطة وبفاعلية بالمحافظة على مستوى النظافة. .1

      .تقوم السلطة بمكافحة الحشرات والقوارض من خالل حمالت الرش .2

ي فيتراعي السلطة معايير السالمة والبيئة فيي جمييع نشياطاتها التيي تي ثر  .3
 )مثييل متابعيية طييرا ا نقيياض  التلييوا البيئيييالمييوارد الطبيعييية للحييد ميين 

 شواخص ارشادية للمشاريع..... الخ(.

     

      تستجيب السلطة وبفاعلية للشكاوى البيئية المقدمة لها. .4

  واداتقوم السلطة باالهتمام بالسالمة المجتمعية وإدارة المخاطر  الح .5
 .الخ(.)مثل متابعة ا رصفة..... ا زمات التي ت ثر على سالمة ا فراد

     

 

 ثانياً: دور السلطة في مجال المسؤولية المجتمعية

اوافق  البند #
 بشدة

ال  محايد اوافق
 اوافق

ال اوافق 
 بشدة

 مثيل )المين  لدى السلطة مبادرات بارزة فيي مجيال المسي ولية المجتمعيية .1
 .(خ.... ال  الدراسية

     

 عاتالمشرووتشارك السلطة في ا عمال التطوعية والمبادرات االنسانية  .2
 جمعيةلتدريب بلغة اإلشارة  لدعم المجتمع )مثل: التبرع بالدم.الخيرية 

 (.إلخ.. التربية الخاصة

     

تشييارك السييلطة فييي االحتفيياالت والمناسييبات العاميية والخاصيية )مثييل عيييد  .3
 . )إلخاالستقالل  يوم العمل...

     

      تدعم السلطة النشاطات الثقافية والرياضية )مثل كرة القدم...إلخ( .4

امعات الج تساهم السلطة في توفير وسائل النقل للمناطق النائية )مثل طلبة .5
 .(..... الخالمدارسو

     

ج صيهاريبتوزييع الميياه  من خياللياه تساهم السلطة في الحد من ازمة الم .6
 .السلطة

     

ت التيثثيرات البيئية )مثيل حميالبتسهم السلطة في حمالت توعيية المجتميع  .7
 (.إلخ ....المدارس البيئية فيتوعية بالملوثات 

     

 ميع )مثيلتعمل السلطة على تقديم البرامج التدريبية والتعليمية لفئات المجت .8
 .(..... الخدبلوم تدريب فنون الطهيو تدريب الطالب وحديثي التخرج

     

ا خييرى داخليييا المحلييي  تقييوم السييلطة بالتعيياون مييع م سسييات المجتمييع .9
)مييذكرات التعيياون  وخارجيييا بهييدف تقييديم خييدمات للمجتمييع وتطويرهييا

 .(..... الخالمختلفة
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 ثالثاً: دور السلطة في مجال االتصال والتواصل مع المجتمع

اوافق  البند 
 بشدة

ال  محايد اوافق
 اوافق

ال اوافق 
 بشدة

تقيييوم السيييلطة باسيييتخدام قنيييوات اتصيييال متنوعييية تسيييهل عمليييية نشييير  .1
 .(خإل المعلومات )مثل: الموقع اإللكتروني  اإلعالنات والمنشورات...

     

يمكن لفئات المجتمع الحصول على المعلومات الخاصة بالسلطة  .2
 .بسهولة ويسر

     

      ئم.المجتمع في الوقت المالتقوم السلطة بتوفير المعلومات  فراد  .3

      .تتميز المعلومات المنشورة من السلطة بالدقة والوضوا .4

الم تنشر السلطة إنجازاتها المجتمعية بشفافية من خالل وسائل اإلع .5
 .المختلفة

     

ات تراحتتي  السلطة الفرصة  فراد المجتمع التقدم بثفكار إبداعية/اق .6
 .تحسينية

     

 

 رابعاً: المساواة والعدل في التعامل

اوافق  البند 
 بشدة

ال  محايد اوافق
 اوافق

ال اوافق 
 بشدة

      .دون تمييز مع كل شرائ  المجتمعوبيتعامل موظفو السلطة بعدل  .1

      .يتعامل موظفو السلطة بشفافية مع كافة المجتمع .2
 

 خامساً: الرضا العام

اوافق  البند 
 بشدة

ال  محايد اوافق
 اوافق

ال اوافق 
 بشدة

      .بشكل عام  ما مدى رضاك عن سلطة اقليم البترا التنموي السياحي .1

 بشكل عام  ما مدى رضاك عن المبادرات المجتمعية المقدمة من سلطة .2
 .اقليم البترا التنموي السياحي

     

      .اقليم البترا التنموي السياحي ةبالسلطبشكل عام  ما مدى ثقتك  .3
 

 سادساً: المبادرات

 مستوى الرضا عن مبادرات على دراية البند 

 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

غير راض  ال نعم
 ً  اطالقا

غير 
 راض

راض الى 
 حد ما

راض  راض
 جدا

مبادرات بيئية )مثل: حمالت ترشيد  .1
 .والهيشة(االستهالك  حمالت تنظيف بيضة 

       

مبادرات تربوية/ثقافية )مثل: اصبوحة  .2
 تكريم الطبة المتفوقين في التوجيهي   شعرية
 ودمجهم المدارس في المعاقين الطلبة مساعدة

 .(المجتمع فئات مع

       

        . )القدممبادرات رياضية )مثل: كرة  .3

جمعية عاصمة مبادرات تعاون/شراكة )مثل:  .4
 .(االنباط
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 سابعاً: ما هي مقترحاتكم لتطوير المبادرات المجتمعية؟

 
 
 

 

 ( األقل أهمية10ثر أهمية و)( األك1؛ حيث يمثل الرقم )10إلى  1ثامنا: رتب الوسائل اآلتية بحسب أهميتها بالنسبة إليك من 

 الترتيب البند 

  .البريد اإللكتروني  .1

  .SMSة الرسائل النصي   .2

  .موقع السلطة الرسمي  .3

  .المنشورات والكتيبات   .4

  .اللقاءات المفتوحة  .5

  .اللقاءات الدورية  .6

  .استطالعات الرأي   .7

  .الهاتف   .8

  .التلفزيون   .9

  .اإلذاعة  .10

  .الصحف   .11

 
 شاكرين لكم تعاونكم


