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 :األفاضل السادة الشركاء

لمشترك مع شركائها، والتعرف من رغبتها بتحسين مستوى التعاون ا نطالقاا االستبيانا التنموي السياحي بتوزيع هذا تقوم سلطة إقليم البتر 
 .ومستوى رضا واقتراحات الشركاء نطباعاتاعلى 

 .( في المكان الذي تراه مناسبا  بوضع إشارة )يان ستباإل الذا يرجى تعبئة هذ
 االستبيانشاكرين لكم تعاونكم وإسهامكم اإليجابي في استكمال هذا 

 

 معلومات عن الجهة المعنية:
  اسم الجهة:

  ومسماه الوظيفي: الشخص المسؤول عن تعبئة االستبياناسم 
  العنوان البريدي:

 الفاكس: الهاتف:
  البريد اإللكتروني:

 

 الجزء األول:
 التي تتعامل معها:السياحي  التنموي سلطة اقليم البترا يرجى تحديد الوحدة/ الوحدات التنظيمية في  .1

 

  النظم المعلوماتيةمديرية  وحدة الرقابة الداخلية  المخاطر وحدة المشاريع وادارة 

  العامة واالعالم وحدة العالقات  جوالتروي السياحةه مديري   الموقع وحماية االنشطةمديرية 

  التراثية وحماية المصادر ادارةمديرية  والتنظيم مديرية التخطيط   والدراسات االشغالمديرية 

 االستثمار مديرية  المالية الشؤون مديرية   االدارية الشؤونمديرية 

 المحلي المجتمع تنميةمديرية 

  مديرية الشؤون القانونية وامانة سر

 المجالس

 والتطوير البشرية مديرية الموارد 

 المؤسسي

 

 والبيئة خدمات المدينة مديرية 

 

 

 السياحي؟ ي التنمو سلطة اقليم البترا  ما هو تكرار تعاملكم مع .2
 مرة أو أكثر في األسبوع؛  مرة أو أكثر في الشهر؛   شهور؛ 3مرة كل 
  شهور؛ 6مرة كل    مرة سنويا.  

 

 السياحي؟ ي التنمو سلطة اقليم البترا ما هي طبيعة عالقتكم مع  .3
 االشتراك في تحقيق األهداف الوطنية واالستراتيجية؛ 
 شراكة في تقديم الخدمات وتنفيذ البرامج والمشاريع؛ 
  ؛أو الخبرات أو التقارير اإلحصائية و/ أو البيانات و/ و/تبادل المعلومات 
 /؛التقني أو تقديم الدعم الفني و 
 .................................................. غيرها، حددها. 

 
 

 الجزء الثاني:
 

 :رؤية ورسالة سلطة اقليم البترا التنموي السياحيتقييمكم ل
 ضعيف مقبول جيد جيد جدا   ممتاز البند 

      رؤية السلطة واقعية ويمكن تحقيقها .1
      رؤية السلطة تلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين معها .2
      رسالة السلطة توضح المسؤولية المطلوبة منها .3
      متلقي الخدمة والشركاء ترسالة السلطة تحقق الحتياجا .4
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 :سلطة اقليم البترا التنموي السياحيتقييمكم لوسائل االتصال والتواصل مع 
 ضعيف مقبول جيد جيد جدا   ممتاز البند 

      للتوعية بدورها وخدماتها السلطةالوسائل التي تطبقها  .1
      مع شركائها السلطةبشكل عام، فعالية وسائل االتصال المستخدمة من قبل  .2
يشير إلى األكثر أهمية  1حسب أهميتها بالنسبة لكم )يوضع الرقم في المربع بحيث  السلطةكيف ترتب وسائل االتصال التالية المستخدمة في  .3

 لألقل أهمية( 6و
            البريد العادي          البريد االلكتروني         الموقع االلكتروني   اللقاءات الدورية 
          التقرير السنوي الهاتف أو الفاكس 

 ............................ما هي وسائل االتصال األخرى التي ترغبون بتوفيرها إلى جانب هذه الوسائل ........................ .4
 

 :السياحي ي سلطة اقليم البترا التنمو تقييمكم لمدى الشفافية في التعامل مع 
 ضعيف مقبول جيد جيد جدا   ممتاز البند 

      والتي تخصكم السلطةشفافية القرارات التي تتخذها  .1
      يتم إعالمكم بالتغيرات التي تطرأ على إجراءات أو تعليمات العمل التي تخصكم .2

 

 :السياحي ي سلطة اقليم البترا التنمو ر المعلومات وتبادل المعرفة مع تقييمكم لمدى توف
 ضعيف مقبول جيد جيد جدا   ممتاز البند 

      المعلومات التي تحتاجونها بالوقت المناسب وبالجودة المطلوبة السلطة رتوف .1
      السلطةمستوى الرضا عن نقل وتبادل الخبرات مع  .2

 

 والبرامج والمشاريع المشتركة:معكم ومشاركتكم في تحقيق األهداف والخطط  السياحي ي سلطة اقليم البترا التنمو تقييمكم لمدى تعاون 
 ضعيف مقبول جيد جيد جدا   ممتاز البند 

      مع المراسالت واالستفسارات الواردة من قبلكم بسرعة وفاعلية السلطةتتجاوب  .1
الخاصة باإلجراءات المرتبطة بالدور  في تحقيق خططكم التطويرية السلطةتساهم  .2

 .دائرتكم / وزارتكمالمشترك مع 
     

فعالية في نشاطاتكم التي تدعونها لها، مثل إعداد ومراجعة خطتكم تساهم السلطة ب .3
 .واالجتماعات الداخلية وأية نشاطات أخرى  االستراتيجية

     

      .لتحقيق األهداف الوطنية المشتركة مع السلطة مستوى التنسيق .4
 ال نعم                   .السلطةتربطكم ب هل هناك مذكرة تفاهم أو اتفاقية .5
مدى فعالية تطبيق تنفيذ هذه المذكرات أو ما  نعم، (5)رقم كان جواب السؤال السابق إذا  .6

 .االتفاقيات
     

 

 تقييمكم لمدى إشراككم في عمليات التطوير والتحسين:
 ضعيف مقبول جيد جيد جدا   ممتاز البند 

      .بإشراككم عند إعداد وتعديل اإلجراءات التي تؤثر على عملكم السلطةتقوم  .1
      .يتم إشراككم بعملية اتخاذ القرارات التي تؤثر عليكم وتخصكم .2
والرسيييييالة )الرؤية لسيييييلطة اقليم البترا التنموي السيييييياحي في حال قمتم بتقديم أي اقتراحات أو توصييييييات تسييييياهم في تطوير الخطة االسيييييتراتيجية  .3

 واألهداف(، هل تم األخذ بها؟
                  نعم             ال لم يسبق أن قمنا بتقديم اقتراحات 

 



 قليم البترا التنموي السياحيسلطة إ
 سلطةقياس رضا شركاء ال يانستبا

 

3 | P a g e 

 

 
 :سلطة اقليم البترا التنموي السياحياالنطباع العام عن مستوى الشراكة مع 

 ضعيف مقبول جيد جيد جدا   ممتاز البند 
      مقارنة بغيرها من الشركاء السلطةتقييمك لمستوى الرضا عن شراكة  .1

 

 تجاه تحمل مسؤولياتهم والتعامل مع الشركاء السلطةمستوى كفاءة أداء موظفي 
 ضعيف مقبول جيد جيد جدا   ممتاز البند 

      ذو خبرة ودراية كافية بسير العمل.   لسلطةموظفو ا .1
      المعرفة التامة لإلجابة على أسئلتك   سلطةيمتلك موظفو ال .3

 
 

 :لثالجزء الثا
 

 .سلطةلأهم ما يعيق عالقة جهتكم الموقرة وتفاعلكم الرسمي مع الوحدات التنظيمية التي تتعاملون معها والتابعة ل
1  

2  

3  
 

 .اقتراحاتكم لتطوير وتحسين عالقتكم وتفاعلكم الرسمي مع السلطةأهم 

1  

2  

3  
 

 مالحظات:ال
.................................................................................................................................................

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

 
 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم


