
 

 

 

 

 

 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

 والتفاعل لدى الموظفين توى الرضااستبانة قياس مس

 الزميالت والزمالء موظفي السلطة المحترمين.

 تحية طيبة وبعد،،،

لذا نرجو منكم المساهمة في تعبئة الوظيفي،  الرضا ترغب السلطة باستطالع آرائكم حول

ً في تطوير وتحسين عمل السلطةاستخدام آرائكم ايجكافة بنود االستبيان ليتم   ءاتااالجر اتخاذو ابا

  .للموظفين الوظيفي االداء على ايجابا تنعكس التي المناسبة

 المناسب المربع في )√( اشارة وضع الرجاء: الشخصية البيانات

 طبيعة العمل 

 وظيفة قيادية  وظيفة إشرافيه   ادارية /وظيفة فنية 

  خدمات مساندة  اذكرها )                 ( اخرى 
 ءالمدرا وظيفة قيادية: -
  رؤساء األقسام :وظيفة إشرافية -

 -)مهندس، مبرمج، محاسب، سكرتير، كاتب( فنية: /وظيفة ادارية  -

 (....)مراسل، سائق، مأمور مقسم، فني صيانة، الخدمات المساندة:

 :الفئة الوظيفية 

 اولى  ثانية  ثالثة 

 :الجنس 

 ذكر  انثى 

 :الفئة العمرية 

 18 - 30  31 – 40  41 - 50  51 فأكثر 

 (داخل السلطة) سنوات الخدمة: 

 1 - 5  6 – 10   11 - 15  16 فأكثر 

 

 

 في المربع المناسب )√(الرجاء وضع اشارة  :السلطة سياسات عن الرضا: ولاأل المحور. 

موافق  البند #
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 الفرص وتكافؤ الشفافية لضمان ومعلنة محددة ومعايير أسس السلطة تعتمد .1
 التدريب، مثل البشرية الموارد وسياسات ءاتراإج تطبيق عند الموظفين بين

 .وغيرها والحوافزالسنوية  الزيادات الترقية، الوظيفي، االحالل التعيين،

     

 بالوقت وتوفيرها البشرية الموارد من احتياجاتها لتحديد خطط السلطة تطبق .2
 .المالئم

     

 بشكل الموظفين أداء لتقييم محددة معايير على مبني نظام السلطة تطبق .3
 .بشفافية الموظفين مع التقييم عملية نتائج مشاركة ويتم دوري،

     

 التغذية على بناء والتطويرية التحسينية اءاتراالج اتخاذ على السلطة تعمل .4
 الشكاوى االجتماعات،) مثل المختلفة مصادرها من الموظفين من جعةاالر

 (.الموظفين رضا استبيانات حات،اواالقتر

     



 

 

 في المربع المناسب )√(الرجاء وضع اشارة  :القيادة عن الرضا: الثاني المحور. 

موافق  البند #
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 الموظفين تشجيع على تعمل كما السلطة في التميز ثقافة بتعزيز القيادة تقوم .1
 . المستمر والتحسين التطوير عمليات في المشاركة على

     

 واللجان العمل فرق تشكيل خالل من الفريق بروح العمل بتشجيع القيادة تقوم .2
 .وغيرها

     

 وتقدير وأهدافهم، خططهم لتحقيق الموظفين مساندة على القيادة تعمل .3
 .المالئم والوقت باألسلوب تهماوانجاز جهودهم

     

      .وشفافية وعدالة ماباحترمعك  المباشر مديرك يتعامل .4

 دوري بشكل الموظفين مع للتواصل محددة وقنوات أساليب القيادة تستخدم .5
 .تلبيتها على والعمل وطلباتهم احتياجاتهم على للتعرف

     

      .تاالقرار اتخاذه عند االعتبار بعين ئكراوآ أفكارك بأخذ مديرك يقوم .6

 

 في المربع المناسب )√(الرجاء وضع اشارة  الموظفين: كاواشر التمكين: الثالث المحور. 

موافق  البند #
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 والمهام المسؤوليات يتضمن خاص بي وظيفي وصف السلطة تعتمد .1
 بشكل وتطويره جعتهاومر تطبيقه يتم بحيث المطلوبة تااروالمه والمؤهالت

 .الوظيفية احتياجاته مع يتالءم وبما دوري

     

 وتوفير الصالحيات وتفويض منح حيث من الموظفين بتمكين السلطة تقوم .2
 .بهم المناطة بالمهام للقيام للموظفين  الالزمة والمعلومات واالدوات التدريب

     

 وأهدافها العمل وآليات العمل خطط إعدادفي  ككابإشر السلطة تقوم .3
 .السلطة ورسالة ورؤية تيجيةااستر تحقق والتي تيجيةااالستر

     

 االبداعية االفكار لتقديم ومساندتهم الموظفين تشجيع على السلطة تعمل .4
 .المستمر والتحسين التطوير عمليات في والمشاركة

     

      .بعملك الخاصة ءاتااالجر وتبسيط تطوير عمليات في ككابإشر السلطة تقوم .5

 متساوية، بفرص فيها ةأالمر تتمتع عمل بيئة توفير على السلطة تعمل .6
 .راالقر واتخاذ العمل في الفاعلة مشاركتها وتعزيز لتمكينها

     

 

 في المربع المناسب )√(الرجاء وضع اشارة  :والتطوير التدريب: بعارال المحور. 

موافق  البند #
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 المعتمدة والتعليمات والقوانين باألنظمة الجديد الموظف بتوعية السلطة تقوم .1
 .التعيين عند السلطة في

     

 للموظفين والتطويرية التدريبية االحتياجات لتحديد آليات بتطبيق السلطة تقوم .2
 .االحتياجات هذه على بناء تدريبية خطط وتطبيق ووضع

     

 من تهامهار وتطوير الموظف وبناء قدرات تدريب على السلطة تحرص .3
 .وغيرها الندوات، العمل، ورشات التدريبية، تاالدور في كهاإشر خالل

     

 وتدريبك تنفيذها، وكيفية بعملك المتعلقة ءاتااالجر كافة على تدريبك بتم .4
 .تطويرها حال في ءاتااالجر على

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 في المربع المناسب )√(الرجاء وضع اشارة  والتواصل: االتصال: الخامس المحور. 

موافق  البند #
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 السلطة وادارة الموظفين بين متبادل فعال دوري تواصل بتوفير السلطة تقوم .1
 البريد اللقاءات، االجتماعات، مثل المختلفة التواصل أساليب خالل من

 .وغيرها االلكتروني

     

 المعرفة تبادل على الموظفين لتشجيع سياسات بتطبيق السلطة تقوم .2
 بجميع السلطة داخل الفعال والتواصل الحوار مبدأ وتحقيق والمعلومات
 .أقسامهامديرياتها و

     

  وصول تضمن التي الحاسوب واالنظمة أجهزة من مناسب عدد السلطة توفر .3
 إلتمام المناسب الوقت وفي الصحيحة المعلومات إلى والمعنيين الموظفين

 .والمهام العمل

     

 

 في المربع المناسب )√(الرجاء وضع اشارة  :الموظفين جهود وتقدير التحفيز عن الرضا: ادسالس المحور. 

موافق  البند #
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

1
. 

 وأدائهم جهودهم على ومكافأتهم بناء الموظفين لتحفيز نظام السلطة تطبق
 .المالئم والوقت باألسلوب

     

2
. 

 العدالة مبدأ تطبيق لضمان ومعلنة محددة وأسس معايير السلطة تعتمد
 .الحوافز منح في والشفافية

     

3
. 

 تهماقدر لتطوير الموظفين وتشجيع لدعم محددة آليات بتطبيق السلطة تقوم
 .الشخصية أهدافهم وتحقيق تهماومهار

     

4
. 

 مثل مميز بعمل قيامك حال في جهودك وتقدير مكافأتك على السلطة تعمل
 وتحسين تطوير الى تؤدي والتي التحسينية حاتاواالقتر االفكار تقديم

 .السلطة تقدمها التي والخدمات العمليات

     

5
. 

 .السلطة في العمل عن الوظيفي رضاك مستوى عام بشكل تقيم كيف
 ( اعلى تقييم10( اقل تقييم و)1بحيث )

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 مناسبة ترونها توقعات أو احتياجات مقترحات، أي ذكر الرجاء: سابعال المحور. 

 

 

 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،
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.......................................................................................................................................... 


