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 (102/.....102).....لإلداريين استقصاء الرضا الوظيفي 
 ................................ -المسمى الوظيفي  : ................................    -االسم ) اختياري ( : 

 ......................................... -سنوات الخبرة :  ..........................................  -االدارة : 
 في المربع الذي يعبر عن وجهة نظرك ( √ع عالمة ) ضمن فضلك 

 األداء الوظيفي 

موافق  العبارة
غير  محايد موافق  تماما  

 موافق 
غير 

موافق 
 تماما  

      احب واعتز بنوعية العمل الذي أقوم وأشعر بأهميتة للكلية -2
خدمة التي أقدمها وأقترح بدائل أبحث عن أساليب جديدة في تقليص انتظار ال -1

 مناسبة دائما  
     

      اتحمل مسؤولية عملي وتقرير أدائي يتوافق مع مسؤولياتي  -3
      أعرف ما يجب أن أفعلة تماما  وأعرف أهداف وظيفتي  -4

 بيئة العمل 
      تحسنت بيئة العمل في الكلية عن العام الماضي  -5
      تقان يتم تقديري عند انجاز العمل بإ -6
      يتم التعامل مع الجميع بعدالة ومساواة  -7
      بيئة العمل )المكتب ، اإلضاءة  ، وسائل التهوية( كافية ومريحة  -8
      دارة من أجل إنجاز العمل أجد التعاون من الزمالء في اإل -9

 العالقة مع الرئيس المباشر
      بشفافيةو  المباشر يتعامل معي بعدالة كافية رئيسي -20
       المباشر يعاملني باحترام رئيسي -22
      المباشر يشجع علي تبادل اآلراء واألفكار  رئيسي -21
المباشر مع الشكوى التي أقدمها واألمور التي تهمني بشكل  رئيسييتعامل  -23

 مناسب 
     

      وجه آدائي للقيام بعملي بشكل مناسب يعملي و المباشر  رئيسييتابع  -24
      ه فيما يواجهني من مشاكل يلإفي العمل أن اتحدث  يلي رئيس يسمح -25
      لدي ثقة كافية برئيسي وحرصه علّي وعلي العمل معا   -26

 العالقة مع االدارة وحجم العمل
      العليا والموظفين دارة اإلهناك فجوة بين  -27
      لدي الصالحيات الكافية التخاذ القرار في حال تطلب موقعي الوظيفي  -28
      لدي ثقة في ما يتم إخباري به أو وعدي به من قبل االدارة  -29
      نا متفائل بمستقبلي في العمل والتطوير والنجاح في هذه الكلية أ -10
      كمية العمل الذي يطلب مني مقارنة بالوقت تعتبر معقولة  -12
      النموذج الحالي شامل وملم بكافة الجوانب  -11
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 :في الكلية العمل عن بشكل عام أنا راض*
 تماما  غير راض  غير راض محايد راض تماما  راض 

     
 

 :إذا اخترت غير راض أذكر األسباب  -2

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

 

 :في رضاك  الذي ساهمإذا كنت راضي ما  -1

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

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

 :وزيادة مستوى الرضا الوظيفياألداء  اقترح ما يلي لتطوير -3
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