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 مقدمة
 

ي  ابملوفي ن اكأاار  املااراة الايافة االاادقة يف ذاا ادارة اجلمعية هت، فإن ابجلمعيةادارة اجلمعية يف تطوير العمل املؤسسي انطالقاً من رغبة 
اهبدف  بسرية اتمةسيتم التعامل مع اإلجاابت العمل لدى اجلمعية، مع العلم أبن  م عنذقياس درجة رضاآرائهم ا للتعرف إىل ، االستبيان
 .فقطاالتطوير التحس ن 

 
 معلومات عامة
 سنوات العمل
 سنوات 10أاثر من   سنوات 10-5  سنوات 5-3  سنوات 3-1  سنة 1-0  يف اجلمعية

اتريخ تعبئة 
 اإلستبيان

 

 
 

أوافق  األسئلة الرقم
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق أوافق
 بشدة

 أهداف اجلمعية
     ااف  باكل   ااضحة ارؤيتها اأذدافها اجلمعية رسالة  .1
     التاغيليةأذدافها  قادرة على حتقيقاجلمعية   .2
     التاغيليةأذدافها حتقيق فّعال جداً يف  اهليكل التنظيمي احلايل للجمعية  .3

 والقيم املؤسسية أخالقيات العمل
     اجلمعية ملتزمون ابلقيم املؤسسية اإلجيابية امبعايري اكأداء العايل موفيو  .4
     يتم احرتا  اآلراء ااملقرتحات اليردية، اتاجيع املبادرات الاخاية يف اجلمعية  .5

 التوازن بني العمل واحلياة الشخصية
     أعباء العمل اليومية ال متنعين من حتقيق التوازن ب ن حيايت االجتماعية امتطلبات العمل  .6
     مستوى الضغط الناجم عن العمل طبيعي اضمن املعقول  .7

 مرافق وخدمات اجلمعية
     ظافتها حاجيت باكل ُمْرض  نتليب مرافق اجلمعية اجتهيزاهتا الداخلية ا   .8
ال تتواىن اجلمعية يف إجراء الايانة الدارية للمباين ااملرافق االتجهيزات اما يلز  من   .9

     دان أتخري أا مماطلة
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 األمان الوظيفي
     أشعر ابكأمان ااالستقرار الوفييي داخل اجلمعية  .10
أشعر باكل مؤاد أن اجلمعية لديها من املمكنات اإلدارية ااملالية ما حيملها على   .11

     االستمرار

 الصحة والسالمة العامة
فراف العمل آمنة امرحية، اتتوافق مع متطلبات امعايري الاحة االسالمة املهنية   .12

     (إخل... اإلانرة، التهوية، أنظمة احلريق،)

 قنوات التواصل
تاجع اجلمعية على التواصل اليعال من خالل اجتماعات املوفي ن، ااكأناطة   .13

     .االجتماعية، االلقاءات الاهرية، اغريذا

     أعتقد أن اجلمعية حتافظ على صورة ذذنية امسعة مميزة يف أاساط القطاع  .14
 يف العمل الراحة

     هتتم اجلمعية مبستوى الرضا االراح املعنوية للموفف  .15
     اتطلع للمجيء إىل العمل ال يو ، اأستطيع تقدمي أفضل ما لدي  .16

 (التقين)املهين التطور 
     أشعر بوجود فرص اافية للتطوير على الاعيدين املهين االاخاي  .17
املااراة يف أناطتها اماراعاهتا ااجتماعاهتا، اتويل اذتماماً تقد  يل اجلمعية فرص   .18

     مبقرتحايت اإلبداعية للتحس ن

 فرص التقدم الوظيفي داخل اجلمعية
     أعتقد أن لدي اليرص الكافية للتطور االنمو داخل اجلمعية  .19
     يوجد نظا  للمسارات الوفييية، امعايري ااضحة لالرتقاء االتعاق  الوفييي  .20

 املزااي والتعويضات
الراات  اكأساسية يف اجلمعية االزايدة السنوية عليها عادلة اجيدة ابملقارنة مع   .21

     اجلمعيات اكأخرى

مغرية الستقطاب ( إن اجدت)ااحلوافز اليت توفرذا اجلمعية الوفييية التعويضات ااملزااي   .22
     املوفي ن ااستبقائهم

 تقييم األداء
أحال على تغاية راجعة على أدائي يف العمل باكل مستمر من أجل تطوير أدائي   .23

     الوفييي يف املستقبل

     ممارسات تقييم أداء املوفي ن إىل حلول عملية للتحس ن من أدائهم تلخص  .24
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 العالقة مع اإلدارة
تقو  اجلمعية بتاجيع اممارسة االتاال املباشر مع أفراد اإلدارة خالل سياسات   .25

     اكأبواب امليتوحة

أشعر أن أفراد اإلدارة على درجة عالية من الكياءة ااملهنية اميثلون منوذجاً إجيابياً اقادة   .26
     للجمعية

 العالقة مع الزمالء
     أفراد اإلدارة أا القسم الاي أنتمي إليهبكياءة  أثق  .27
     ابلراحة عند العمل ضمن فريق يضم أفراداً من إدارات أا أقسا  أخرىأشعر   .28
أتلقى الدعم الالز  من موفيي املوارد البارية ااحملاسبة اموفيي الدعم اليين االاؤان   .29

     اإلدارية

 املسؤوليات واختاذ القرارات
اتسهم يف حتقيق أذداف  باكل اامل القيا  هبا ااضحة يل الواجبات املطلوب  .30

     اجلمعية

أان راض عن مستوى السلطة االاالحيات املمنوحة مقارنة مبستوى املسؤاليات   .31
     امليراضة

تدعم اجلمعية املرانة ااحلرية الختاذ القرارات ضمن إطار العمل حس  الاالحيات   .32
     املمنوحة

 االلتزام يف العمل لدى اجلمعية
     ، اأفخر ابالستمرار فيهااجلمعيةأح  العمل لدى   .33
     أناح أصدقائي ابلتقد  للعمل لدى اجلمعية  .34

 معلومات عن االستبيان
     جلمعية يف اقد يؤدي ذاا االستبيان إىل تغيري إجيايب   .35
     ابالرتياح كأنين أعرب عن رأيي بكل صدقأشعر اأان أقو  بتعبئة ذاا  االستبيان   .36

 
 

 مالحظات عامة
 :لجمعيةل البيئت ن التنظيمية االتاغيليةتحس ن ل كقرتاحاتمما ذي 
   
    

 


