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 الخذمت،، متلقً ػسٌسي

 لتتمكن وتوقعاتكم إحتياجاتكم يحقق بما لكم تقديمها وطرق الخدمات نوعية تطوير و تحسين على االتصاالت قطاع تنظيم هيئة تحرص  

 ىنتشارك معاً في اىىصىه ىيتميز في مستىي خذماتنا. االستبانة هذه تعبئة نرجو ،ومتميز ما هى أفضو تقديم من الهيئة

 (تبمت بسرٌت مالحظبتك مغ التؼبمل)سٍتم  

 

  ػبمت مؼلىمبث: أولا 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ثبوٍبا: 

 اسم الخذمت/الخذمبث المقذمت مه الهٍئت: .1

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

 

 قطبع :الخذمت المطلىبت تتؼلق ة  .2

          أواإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات          البريد  

 ٌرجى تحذٌذ الذائرة التً تتؼبمل مؼهب غبلببا: .3
 

      اىتنظيميةاىترددات         اىفنية       اإلقتصاديةاىقانىنية         اىماىية 

 المؼبملت: إلوجبز الهٍئتػذد مراث مراجؼت  كم .4

       مرة واحدةثالث مرات       -مرتين خمس مرات    -أربعة       أكثر من ذلك 
 

 

 :أسئلت استطالع الرأي: لثبا ثب
 

 أوافق المقدمة أوالً: جودة الخدمة
 أمٌل الى
 الموافقة

 ال أعرف
 أو

 ال ٌنطبق

 أمٌل الى
عدم 

 الموافقة
 أوافقال 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) تقدم الهٌئة الخدمة المطلوبة بصورة دقٌقة. .1

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) تلتزم الهٌئة بتقدٌم الخدمة فً الوقت المحدد. .2

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) المدة الزمنٌة الآلزمة لتقدٌم الخدمات مناسبة. .3

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) الهٌئة تتعامل مع الجمٌع بروح المساواة واإلهتمام والتفهم. .4

  : السم

 :@  :الهبتف
 

 :الؼىىان  :الفبكس
 

 شرمة مرخصة ىتقذيم خذمات اتصاالت     مرخصة ىتقذيم خذمات بريذية    رمة ش                جهة رسمية حنىمية 

                                شخص                                          شرمة                            )أخري )يرجً رمر رىل 
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 العالقة مع الموظفٌنثانٌاً: 
 أوافق

 أمٌل الى
 الموافقة

 ال أعرف
 أو

 ال ٌنطبق

 أمٌل الى
عدم 

 الموافقة
 ال أوافق

 أ: موظف االستقبال

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) ٌتم استقبالك من قبل موظفً اإلستقبال بؤسلوب لطٌف. .5

ٌقوم موظف اإلستقبال بإرشادك إلى الموظف المعنً والمكتب الخاص  .6
 بتقدٌم الخدمة المطلوبة.

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

 : موظف الخدمةب

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) موظفو الهٌئة الخدمات بالشكل المطلوب.الٌقدم  .7

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) موظف الهٌئة المعرفة التامة لإلجابة على أسئلتك.الٌمتلك  .8

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) احتٌاجاتك.ٌتفهم موظفو الهٌئة  .9

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) سلوك ومعاملة موظفً الهٌئة إٌجابً ومهذب بإستمرار. .11

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) ٌجٌب موظفو الهٌئة عن كافة استفساراتك بوضوح. .11

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) العمل.بإجراءات موظفو الهٌئة  ذو خبرة ودراٌة كافٌة  .12

 : موظف قسم  المراسالت ) الدٌوان(ج

ٌتعامل موظفو قسم المراسالت )الدٌوان( معك بؤسلوب لطٌف وبمهنٌة  .13
 عالٌة.

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

ٌتعامل موظفو الصندوق فً الدائرة المالٌة معك بؤسلوب لطٌف وبمهنٌة  .14
 عالٌة.

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

 ثالثاً: إجراءات تقدٌم الخدمة
 أوافق

 أمٌل الى
 الموافقة

 ال أعرف
 أو

 ال ٌنطبق

 أمٌل الى
عدم 

 الموافقة
 ال أوافق

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) نماذج الطلبات المستخدمة سهلة وواضحة .15

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) ٌوجد وسائل إرشادٌة كافٌة وواضحة تقدٌم الخدمة. .16

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) الحصول على المعلومات الخاصة بالخدمة التً أرٌدها.من السهل  .17

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) تقوم  الهٌئة بإعالم متلقً الخدمة بمواعٌد إنجاز الخدمات. .18

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) إجراءات إنجاز خدمات الهٌئة واضحة ومٌسرة. .19

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) للمسإول عند الحاجة.سهولة  الوصول  .21

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) توافر األدلة والوثائق والمعلومات المتعلقة بالخدمات. .21

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) ٌتم التعامل مع المعلومات والوثائق بالسرٌة المطلوبة. .22

تبسٌط اإلجراءات أالحظ  تحسن ملحوظ للخدمة المقدمة من حٌث  .23
 وسرعة اإلنجاز.

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

تتعدد الوسائل المستخدمة للتعرٌف بالخدمة وطرق الحصول علٌها  .24
)الهاتف، الموقع االلكترونً، الرسائل النصٌة ، مواقع التواصل 

 االجتماعً ...(

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

والمعلومات المتعلقة بالخدمة ما مدى رضاك عن وضوح اإلجراءات  .25
 التً تحتاجها.

 
 
 

 راضً جدا
 

 راضً
 

 محاٌد
 

 غٌر راضً
 

غٌر راضً 
 جداً 
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 رابعاً: الثقة / الشفافٌة
 أوافق

 أمٌل الى
 الموافقة

 ال أعرف
 أو

 ال ٌنطبق

 أمٌل الى
عدم 

 الموافقة
 ال أوافق

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) المعلومات المقدمة من قبل الهٌئة موثوق بصحتها.  .26

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) تضع الهٌئة مصلحة متلقً الخدمة لدٌها ضمن أهم أولوٌاتها. .27

تؤخذ الهٌئة بعٌن اإلعتبار احتٌاجاتك ومتطلباتك كمتلقً الخدمة لدٌها،  .28
 عندما تصمم طرٌقة تقدٌم خدماتها.

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) سهولة الوصول للمعلومات المتعلقة بالهٌئةأشعر بالرضى عن  .29

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) تقوم الهٌئة بالنشر والتعرٌف بؤنشطتها بشكل مستمر. .31

كمتلقً خدمة فإن الهٌئة تعلمنً بآخر المستجدات المتعلقة بالخدمة التً  .31
 قمت بطلبها.

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

 خامساً: الشكاوي واإلقتراحات
 أوافق

 أمٌل الى
 الموافقة

 ال أعرف
 أو

 ال ٌنطبق

 أمٌل الى
عدم 

 الموافقة
 ال أوافق

اإلتصال  بالهٌئة على األرقام المخصصة لخدمة  المتعاملٌن سهل وٌتم  .32
 الرد  فورا وفً جمٌع األوقات.

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

 ال نعم           قدم للحصول على خدمة من الهٌئةتهل سبق وواجهتك مشكلة لدى ال .33

هل سبق وأن قمت بتقدٌم شكوى أو مقترح أو استفسار؟                                            .34
  )ال(وإذا كانت  فأجب عن األسئلة التالية،  ) نعم(إذا كانت إجابتك

 .من االستبيان االنتقال للجزء السادسفالرجاء 

        نعم ال 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) تم التعامل مع الشكوى/المقترح ضمن وقت مناسب. .35

اإلجراءات المتخذة لمعالجة المشكلة مناسبة وٌتم حل المشكلة بشكل  .36
 مهنً.

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

ٌتم إعالمً باإلجراءات المتخذة من قبل الهٌئة بخصوص  .37
 الذي تقدمت به.المقترح/أوالشكوى 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) قنوات تقدٌم الشكاوى/االقتراحات متوفرة ومتنوعة. .38

 سادساً: )اإلنطباع العام(/مبنى الهٌئة والمرافق
 أوافق

 أمٌل الى
 الموافقة

 ال أعرف
 أو

 ال ٌنطبق

 أمٌل الى
عدم 

 الموافقة
 ال أوافق

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) لموقع الهٌئة. سهولة الوصول .39

توافر المرافق الخدمٌة )مواقف سٌارات_أماكن انتظار_ مرافق  .41
 صحٌة...الخ(

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) سهولة التواصل مع  الهٌئة عبر الهاتف وعبر البرٌد اإللكترونً. .41

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) بالجاهزٌة الالزمة الستقبال المتعاملٌن.ٌتمٌز مبنى الهٌئة  .42

 سابعاً: التقٌٌم والرضى بصورة عامة

 أوافق
 أمٌل الى
 الموافقة

 ال أعرف
 أو

 ال ٌنطبق

 أمٌل الى
عدم 

 الموافقة
 ال أوافق

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) بشكل عام، أشعر بالرضى عن هٌئة تنظٌم قطاع اإلتصاالت. .43

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) أداء الهٌئة  ٌلبً توقعاتً . .44
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 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) بصورة عامة، جودة الخدمات المقدمة من قبل الهٌئة ممتازة. .45

 ثامناً: الرجاء ذكر أي مقترحات، احتٌاجات أو توقعات ترونها مناسبة وتسهم فً تطوٌر الخدمات المقدمة.

 

 

 

 

 

 

 ( سيتم نشر نتائج هذه الدراسة على الموقع اإللكتروني للهيئةwww.trc.gov.jo.) 

 في حال رغبتكم بالحصول على نتائج الدراسة الرجاء تدوين عنوان بريدكم اإللكتروني: و 

 

 ....نشكر لكم مشاركتنا في التطوير... 

 

http://www.trc.gov.jo/

