
 

 التفاعل لدى الموظفينمستوى الرضى و قياس إستبانة 
 (4102-4102) السابعةالدورة 

 ،،،عزيزنا الموظف

ضمن تبادل الرأي مع و  ،يز األداء الحكومي والشفافيةمؤسستكم لمتطلبات لجائزة الملك عبد اهلل الثاني لتم بهدف التعرف على مدى تحقيق وزارتكم/
بمنتهى باتكم اسيتم التعامل مع إج بأنهالتفاعل لدى الموظفين مع العلم ه ليتسنى لنا قياس مستوى الرضى و ج أدناالنموذ تعبئةنرجو منكم  ،الموظفين

 .دقائق 10ما يقارب  عنه سوف تستغرق اإلجابةسؤال و  74من  االستبيانيتكون هذا . السرية وستستخدم فقط ألغراض هذه الدراسة

 البيانات الشخصية:
 

 

 .المناسب المكان في √الرجاء وضع إشارة 

 المؤسسة الوزارة/سياسات عن  ىالرضالمحور األول: 

اس معايير القي غير راضي  
 تماما  

راضي  محايد غير راضي
ما نوعا    

راضي 
 تماما  

باعداد ومراجعة وتطوير  توقعات الموظفين عند قيامهابعين اإلعتبار إحتياجات و الوزارة/المؤسسة . تأخذ  0
1□                                 تلك المتعلقة بالموارد البشرية.                                     بما فيها جراءاتها ا  سياساتها و   □0  □4  □3  □2  

معلنة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين الموظفين عند محددة و معايير أسس و الوزارة/المؤسسة تعتمد .  4
الزيادات  ،الترقية ،الوظيفي اإلحالل التعيين،، تطبيق إجراءات وسياسات الموارد البشرية مثل التدريب

والحوافز وغيرها.                                              تالمكافآ ،السنوية  
□1  □0  □4  □3  □2  

م.              ئتوفيرها بالوقت المالاحتياجاتها من الموارد البشرية و خطط لتحديد الوزارة/المؤسسة . تطبق 3
          □1  □0  □4  □3  □2  

1□ويتم مشاركة  ،ددة لتقييم أداء الموظفين بشكل دورينظام مبني على معايير محالوزارة/المؤسسة . تطبق 2  □0  □4  □3  □2  

 )إختياري( ةلموظفالموظف/ ا اسم  
 المؤسسة   
 المديرية   
 الدائرة/ القسم   
 المسمى الوظيفي  
 الوزارة/المؤسسة سنوات العمل في 
 الفئة الوظيفية 
 رقم الهاتف/ الخلوي )إختياري(  



 
 نتائج عملية التقييم مع الموظفين بشفافية.             

نشرها الموظفين بشكل دوري ويتم دراسة وتحليل نتائجها و  ىلقياس رض آليةالوزارة/المؤسسة . تطبق 2
1□  .بشفافية  □0  □4  □3  □2  

على التغذية الراجعة من  التطويرية  بناء  على اتخاذ االجراءات التحسينية و سسة المؤ  الوزارة/تعمل  .6
استبيانات رضى الموظفين(  االقتراحات،ختلفة مثل )االجتماعات،الشكاوى و الموظفين من مصادرها الم  □1  □0  □4  □3  □2  

 
                                                                                                                عن القيادة ىالرضالمحور الثاني: 

غير راضي  معايير القياس 
راضي  محايد غير راضي تماما

 نوعا ما
راضي 
 تماما

 في المشاركة كما تعمل على تشجيع الموظفين علىالوزارة/المؤسسة تقوم القيادة بتعزيز ثقافة التميز في  .7
1□ المستمر.    التحسينو  التطوير عمليات  □0  □4  □3  □2  

بيئة مالئمة  . تقوم القيادة بتشجيع العمل بروح الفريق من خالل تشكيل فرق العمل واللجان وغيرها وتوفير8
1□ األفكار.لتبادل المعلومات و   □0  □4  □3  □2  

 باألسلوب جازاتهموان جهودهم وتقدير وأهدافهم، خططهم لتحقيق الموظفين القيادة على مساندةتعمل .   9
1□ المالئم. والوقت  □0  □4  □3  □2  

اعطاءهم الصالحيات وباألخص تمكين الموظفين و  والتمكين والمبادرة المشاركة ثقافة . تقوم القيادة بتعزيز01
1□ .الوزارة/المؤسسةدارية داخل اإل المستويات كافة المرتبطة بطبيعة عملهم على  □0  □4  □3  □2  

1□ .شفافيةباحترام وعدالة و ك المباشر مدير يتعامل معك . 00  □0  □4  □3  □2  

كل دوري للتعرف على احتياجاتهم قنوات محددة للتواصل مع الموظفين بشتستخدم القيادة أساليب و . 04
1□ العمل على تلبيتها.وتطلباتهم و   □0  □4  □3  □2  

1□ .أفكارك وآرائك بعين االعتبار عند اتخاذه للقراراتيقوم مديرك بأخذ . 03  □0  □4  □3  □2  

 
شراك الموظفينالتمكين و : الثالثلمحور ا                                                                                                                 ا 

غير راضي  معايير القياس 
 تماما

راضي  محايد غير راضي
 نوعا ما

راضي 
 تماما

لمهام والمؤهالت والمهارات ايتضمن المسؤوليات و للموظف وصف وظيفي المؤسسة الوزارة/تعتمد . 02
1□ .وبما يتالءم مع احتياجاته الوظيفية المطلوبة بحيث يتم تطبيقه ومراجعته وتطويره بشكل دوري  □0  □4  □3  □2  

ب واألدوات من حيث منح وتفويض الصالحيات وتوفير التدريبتمكين الموظفين الوزارة/المؤسسة تقوم .  02
1□ للموظفين للقيام بالمهام المناطة بهم.  الالزمةوالمعلومات   □0  □4  □3  □2  

1□اإلستراتيجية والتي تحقق وأهدافها إشراكك في إعداد خطط العمل وآليات العمل بالوزارة/المؤسسة تقوم .   06  □0  □4  □3  □2  



 
 .الوزارة/المؤسسةرسالة استراتيجية ورؤية و 

تطوير السياسات واالجراءات المتعلقة بإدارة بمشاركة الموظفين عند مراجعة و ة/المؤسسة الوزار . تقوم 07
1□ الموارد البشرية.  □0  □4  □3  □2  

و المشاركة في  مساندتهم لتقديم األفكار االبداعيةعلى تشجيع الموظفين و الوزارة/المؤسسة .  تعمل 08
1□ التحسين المستمر.عمليات التطوير و   □0  □4  □3  □2  

1□ إشراكك في عمليات تطوير وتبسيط اإلجراءات الخاصة بعملك.بالوزارة/المؤسسة تقوم .  09  □0  □4  □3  □2  

لتمكينها وتعزيز  بيئة عمل تتمتع المرأة فيها بفرص متساوية،على توفير الوزارة/المؤسسة تعمل  .41
 .مشاركتها الفاعلة في العمل واتخاذ القرار

□1  □0  □4  □3  □2  
 
                                                                                                                                                                                                          التدريب و التطوير: لرابعالمحور ا

غير راضي  معايير القياس 
راضي  محايد غير راضي تماما

 نوعا ما
راضي 
 تماما

في المعتمدة توعية الموظف الجديد باألنظمة والقوانين والتعليمات بالمؤسسة  الوزارة/تقوم  . 40
1□  تطويرها.التوعية للموظفين بتلك األنظمة والتعليمات في حال تعديلها و و  عند التعيينالوزارة/المؤسسة   □0  □4  □3  □2  

ليات لتحديد االحتياجات التدريبية والتطويرية للموظفين ووضع وتطبيق آبتطبيق الوزارة/المؤسسة . تقوم 44
1□ خطط تدريبية بناء  على هذه االحتياجات.   □0  □4  □3  □2  

تطوير مهاراته من خالل إشراكه في على تدريب و بناء قدرات الموظف و الوزارة/المؤسسة . تحرص 43
1□ وغيرها. ،الندوات ،العمل ورشات ،الدورات التدريبية  □0  □4  □3  □2  

تدريبك على اإلجراءات في حال و  ،. بتم تدريبك على كافة اإلجراءات المتعلقة بعملك وكيفية تنفيذها42
1□ تطويرها.  □0  □4  □3  □2  

 ،فةوبشكل دوري بعقد ورشات توعية بالمفاهيم اإلدارية المختلفة مثل إدارة المعر الوزارة/المؤسسة . تقوم 42
1□ مفاهيم التمييز وغيرها. ،إدارة المخاطر ،إدارة المشاريع  □0  □4  □3  □2  

1□ تطبيقها.المؤسسة بمراجعة برامج التدريب والتطوير التي يتم وضعها و تقوم الوزارة/ .46  □0  □4  □3  □2  

1□ .توفر فرص للتطور الوظيفيمسار وظيفي للموظف و  تحديد على الوزارة/المؤسسة تعمل  .47  □0  □4  □3  □2  
 

 التواصل االتصال و : الخامسالمحور 

غير راضي  معايير القياس 
 تماما

راضي  محايد غير راضي
 نوعا ما

راضي 
 تماما

تطلبات التواصل بين مطط للتواصل مبنية على احتياجات و على وضع خالوزارة/المؤسسة . تعمل 48
1□ دارية المختلفة.المستويات اإل  □0  □4  □3  □2  



 

دارة  بتوفيرلوزارة/المؤسسة اتقوم . 49 من خالل الوزارة/المؤسسة تواصل دوري فعال )متبادل( بين الموظفين وا 
1□ غيرها. و  البريد االلكتروني ،اللقاءات ،أساليب التواصل المختلفة مثل اإلجتماعات  □0  □4  □3  □2  

 مبدأ وتحقيق والمعلومات المعرفة تبادل على الموظفين لتشجيع بتطبيق سياساتالوزارة/المؤسسة . تقوم 31
1□ بجميع أقسامها ووحداتها.الوزارة/المؤسسة  داخل الفعال والتواصل الحوار  □0  □4  □3  □2  

نظمة التي تضمن وصول الموظفين عدد مناسب من أجهزة الحاسوب واألالوزارة/المؤسسة . توفر 30
1□ والمهام.المعنيين إلى المعلومات الصحيحة وفي الوقت المناسب إلتمام العمل و   □0  □4  □3  □2  

 

 
                           بيئة العمل                                                                                              عن  ىالرض: السادسالمحور 

غير راضي  معايير القياس 
 تماما

راضي  محايد غير راضي
 نوعا ما

راضي 
 تماما

1□ بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين.الوزارة/المؤسسة تقوم إدارة  .34  □0  □4  □3  □2  

االبداع للموظفين لدعم نشاطات االبتكار و على توفير الوقت والبيئة المناسبة الوزارة/المؤسسة . تعمل 33
1□ وتبادل المعلومات واألفكار.    □0  □4  □3  □2  

النشاطات االجتماعية والرياضية رامج خاصة برفاه الموظفين مثل بتطبيق بالوزارة/المؤسسة . تقوم 32
1□ .الثقافيةو   □0  □4  □3  □2  

بابقاء الموظفين على اطالع دائم باألمور اإلدارية الحالية والمستقبلية، ومساعدتهم الوزارة/المؤسسة . تقوم 32
1□ على الشعور بارتباط أكبر في عملهم.  □0  □4  □3  □2  

1□  ألنشطة المجتمعية.اتشجيع الموظفين على المشاركة في ليات لأعلى اتباع /المؤسسة الوزارةتعمل  .36  □0  □4  □3  □2  

1□ من المعلومات والبيانات المتعلقة بالموظفين.أبالحفاظ على سرية و الوزارة/المؤسسة .تقوم 37  □0  □4  □3  □2  
اخرى بظروف عمل الوزارة/المؤسسة  فياذا عرض علي وظيفة الوزارة/المؤسسة . أفكر في ترك العمل في 38

1□ .مشابهة  □0  □4  □3  □2  

لعمل في على التقدم لأشجع أصدقائي أو معارفي مؤسستي  وزارتي/عند توفر شاغر في . 39
1□ .الوزارة/المؤسسة  □0  □4  □3  □2  

 
                                                                                                   الموظفين عن التحفيز وتقدير جهود ىالرض :السابعالمحور 

غير راضي  معايير القياس 
 تماما

راضي  محايد غير راضي
 نوعا ما

راضي 
 تماما

الوقت ب و على جهودهم وأدائهم باألسلو  نظام لتحفيز الموظفين ومكافأتهم  بناء  الوزارة/المؤسسة .  تطبق 21
1□ .المالءم  □0  □4  □3  □2  



 

علنة لضمان تطبيق مبدأ العدالة والشفافية في منح ممعايير وأسس محددة و الوزارة/المؤسسة . تعتمد 20
1□ الحوافز.المكافات و   □0  □4  □3  □2  

ليات محددة لدعم وتشجيع الموظفين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتحقيق آبتطبيق الوزارة/المؤسسة . تقوم 24
1□ أهدافهم الشخصية.  □0  □4  □3  □2  

فكار مثل تقديم األفي حال قيامك بعمل مميز  تقدير جهودكعلى مكافأتك و الوزارة/المؤسسة تعمل .23
1□ .الوزارة/المؤسسةوتحسين العمليات والخدمات التي تقدمها  تطويرالتي تؤدي الى واالقتراحات التحسينية و   □0  □4  □3  □2  

. كيف تقيم بشكل عام مستوى رضاك الوظيفي 22
 .ل في المؤسسةعن العم

1 2 3 7 5 6 4 8 9 10 

  .إحتياجات أو توقعات ترونها مناسبة ،: الرجاء ذكر أي مقتراحاتالثامنالمحور 

 

 

 

 

 

  والشفافية المحور التاسع:أسئلة عامة تتعلق بجائزة الملك عبداهلل الثاني لتميز األداء الحكومي

غير راضي  معايير القياس 
راضي  محايد غير راضي تماما

 نوعا ما
راضي 
 تماما

.  تقوم الوزارة/المؤسسة بإشراك الموظفين بشكل عام في فرق العمل الخاصة بمعايير الجائزة دون 22
1□ .إحتكارها على مجموعة معينة  □0  □4  □3  □2  

ا على . تقوم الوزارة/المؤسسة بإشراك الموظفين في الدورات التدريبية الخاصة بمعايير الجائزة دون إحتكاره26
1□ .مجموعة معينة  □0  □4  □3  □2  

. تقوم الوزارة/المؤسسة بتطبيق ألية واضحة تستند إلى معايير محددة عند ترشيح الموظف الحكومي 27
1□ .المتميز في فئاته الثالث  □0  □4  □3  □2  

 

 والشفافية. لتميز األداء الحكوميالرجاء ذكر أي مالحظات ،اقتراحات، إحتياجات أو توقعات تتعلق بجائزة الملك عبداهلل الثاني  

 



 
 

 

 

 


