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التفصيلي -تقييم رضا املوظفني  
 

اجلمعية اخلريية لذوي االحتياجات اخلاصة يف 
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 مقدمة
 

يف تشكيل اسرتاتيجية مؤسسية جديدة للجمعية ابلتعاون مع شركة شريك استشاري موثوق، فإن جملس اإلدارة انطالقاً من رغبة جملس اإلدارة 
ع يهيب ابملوظفني األكارم املشاركة الشفافة والصادقة يف هذا االستبيان، للتعرف إىل آرائهم وقياس درجة رضاهم عن العمل لدى اجلمعية، م

 .بسرية اتمة وهبدف التحسني والتطوير فقط العلم أبن التعامل مع اإلجاابت سيتم
 

 معلومات عامة
سنوات العمل 

 سنوات 10أكثر من   سنوات 10-5  سنوات 5-3  سنوات 3-1  سنة 1-0  يف اجلمعية

اتريخ تعبئة 
 اإلستبيان

 

 
 

 أهداف اجلمعية .1
أوافق  األسئلة الرقم

 بشدة
ال أوافق  ال أوافق أوافق

 بشدة
     ، ومسّوق هلا بشكل جيد يف القطاعواضحةاجلمعية  رسالة  .1.1
     للتحسني والتوسع ، وآفاق مبشرةللجمعية رؤية مستقبلية واضحة  .1.1
     تشغيلية حمددة، تسعى دائماً لقياسها وحتقيقهامؤسسية للجمعية أهداف   .1.3
     التشغيليةأهدافها  قادرة على حتقيقاجلمعية   .1.1
     التشغيليةأهدافها حتقيق يف فّعال جداً  اهليكل التنظيمي احلايل للجمعية  .1.5
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 بيئة العمل .2
 الرقم

 األسئلة
أوافق 
 ال أوافق أوافق بشدة

ال أوافق 
 بشدة

 والقيم املؤسسية أخالقيات العمل
     األداء العايلعاير لقيم املؤسسية اإلاجابية وماجلمعية ملتزمون اب موظفو  .1.1
     وجناحها واستدامة إجنازاهتااجلمعية جوهر منو هو العمل اجلماعي   .1.1
     ال شيء مينعين داخل اجلمعية من أداء عملي على أمت وجه  .1.3
     معيةاجليف  الشخصية تشجيع املبادراتاحرتام اآلراء واملقرتحات الفردية، و يتم   .1.1
     العمل جيدةالروح املعنوية لدي ولدى زمالئي يف   .1.5
دأ تكافؤ الفرص يف مجيع مراحل التعيني، حبيث يتم اختيار األجدر تؤمن اجلمعية مب  .1.2

 واألنسب للشواغر الوظيفية املختلفة
    

     وااللتزام واإلخالص للجمعية لدي شعور مميز ابالنتماء  .1.2
 التوازن بني العمل واحلياة الشخصية

     ومتطلبات العمل يت االجتماعيةحتقيق التوازن بني حياال متنعين من  اليومية العمل أعباء  .1.2
قد حيملها اآلخرون إىل املنزل اليت من أسباب التوتر والضغط النفسي خالية العمل بيئة   .1.2

     وتسيطر على حياهتم

     مستوى الضغط الناجم عن العمل طبيعي وضمن املعقول  .1.10
     ليس مطلوب مين أن أعمل ساعات إضافية إلمتام عملي  .1.11
     حبسب حاجيت الفعليةالختيار أايم إجازايت يتاح يل اجملال   .1.11

 مرافق وخدمات اجلمعية
     تليب مرافق اجلمعية وجتهيزاهتا الداخلية حاجيت بشكل ُمْرض    .1.13
     أان راض عن مساحة مكان العمل املخصصة يل  .1.11
     .(إخل... املكتب، دورات املياه، املطبخ، النوافذ،)أان راض عن نظافة مكان العمل   .1.15
     أان راض عن كفاية املرافق املخصصة لالجتماعات ومستوى جاهزيتها  .1.12
الدورية للمباين واملرافق والتجهيزات كما يلزم من ال تتواىن اجلمعية يف إجراء الصيانة   .1.12

     دون أتخر أو مماطلة

 األمان الوظيفي
     أشعر ابألمان واالستقرار الوظيفي داخل اجلمعية  .1.12
املمكنات اإلدارية واملالية ما حيملها على أشعر بشكل مؤكد أن اجلمعية لديها من   .1.12

 االستمرار
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 الصحة والسالمة العامة
ظروف العمل آمنة ومرحية، وتتوافق مع متطلبات ومعاير الصحة والسالمة املهنية   .1.10

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

 قنوات التواصل
التواصل الفعال من خالل اجتماعات املوظفني، واألنشطة تشجع اجلمعية على   .1.11

     .االجتماعية، واللقاءات الشهرية، وغرها

أان راض عن قنوات االتصال املتاحة داخل اجلمعية، من هواتف، وجّواالت عمل،   .1.11
     .وبريد الكرتوين، وغر ذلك

     أعتقد أن اجلمعية حتافظ على صورة ذهنية ومسعة مميزة يف أوساط القطاع  .1.13
 يف العمل الراحة

     هتتم اجلمعية مستوى الرضا والروح املعنوية للموظف  .1.11
     أشعر أبنين موضع تقدير واحرتام هنا يف اجلمعية  .1.15
     يتم التعامل مع كافة املوظفني يف اجلمعية بعدالة ومساواة  .1.12
     هناك مرونة يف ساعات العمل لدى اجلمعية  .1.12
     اسرتاحة الغداء كافية  .1.12
     اتطلع للمجيء إىل العمل كل يوم، وأستطيع تقدمي أفضل ما لدي  .1.12

 
 التطور الوظيفي .3

 الرقم
 األسئلة

أوافق 
 ال أوافق أوافق بشدة

ال أوافق 
 بشدة

 (التقين)التطور املهين 
     أشعر بوجود فرص كافية للتطوير على الصعيدين املهين والشخصي  .3.1
     التدريب والتوجيه الالزمني بشكل مستمرفرص يل اجلمعية تقدم   .3.1
تويل اهتماماً و أنشطتها ومشروعاهتا واجتماعاهتا، املشاركة يف يل اجلمعية فرص تقدم   .3.3

     مقرتحايت اإلبداعية للتحسني

     تقدم يل اجلمعية فرصاً للعمل على مهمات جديدة ومتنوعة لتطوير قدرايت ومهارايت  .3.1
     ميزة يف سوق العملأعتقد أبن عملي لدى اجلمعية يضيف يل   .3.5

 داخل اجلمعية فرص التقدم الوظيفي
اجلمعية هي املكان الذي أطمح فيه إىل بناء مسار مهين، وليس جمرد احلصول على   .3.2

 وظيفة
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     والنمو داخل اجلمعيةأعتقد أن لدي الفرص الكافية للتطور   .3.2
يوجد داخل اجلمعية نظام للمسارات الوظيفية، ومعاير واضحة لالرتقاء والتعاقب   .3.2

     الوظيفي

 
 املزااي والتعويضات  .4

 الرقم
 األسئلة

أوافق 
 ال أوافق أوافق بشدة

ال أوافق 
 بشدة

مناسبة وعادلة ملستوى العمل الذي مالية  أشعر أبن ما أحصل عليه من مستحقات  .1.1
     أقوم بتنفيذه

     اجلمعيات األخرىمع قارنة ابمل ةجيدو  ةيف اجلمعية عادل األساسية الرواتب  .1.1
     الزايدة السنوية يف الراتب األساسيراض عن  أان  .1.3
بدل السكن واملواصالت وغرها من البدالت إن : مثل)التعويضات اليت توفرها اجلمعية   .1.1

 مغرية الستقطاب املوظفني واستبقائهم( وجدت
    

التأمني الصحي والسُّلف الشخصية وتعليم : مثل)املزااي الوظيفية اليت توفرها اجلمعية   .1.5
     مغرية الستقطاب املوظفني واستبقائهم( األبناء، إن وجدت

مغرية الستقطاب ( املكافآت والعموالت، إن وجدت: مثل)احلوافز اليت توفرها اجلمعية   .1.2
     املوظفني واستبقائهم

 
 تقييم األداء .5

 الرقم
 األسئلة

أوافق 
 ال أوافق أوافق بشدة

ال أوافق 
 بشدة

مستمر من أجل تطوير أدائي أحصل على تغذية راجعة على أدائي يف العمل بشكل   .5.1
 الوظيفي يف املستقبل

    

     ختلص ممارسات تقييم أداء املوظفني إىل حلول عملية للتحسني من أدائهم  .5.1
     ، وليس على اعتبارات أخرىنظام الرتقية داخل اجلمعية مبين على أداء املوظف  .5.3
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 العالقة مع اإلدارة .6
 الرقم

 األسئلة
أوافق 
 ال أوافق أوافق بشدة

ال أوافق 
 بشدة

تقوم اجلمعية بتشجيع وممارسة االتصال املباشر مع أفراد اإلدارة خالل سياسات   .2.1
 املفتوحةاألبواب 

    

أشعر أن أفراد اإلدارة على درجة عالية من الكفاءة واملهنية وميثلون منوذجاً إاجابياً كقادة   .2.1
 للجمعية

    

     عتربها إاجابيةإبجناز بعض التغيرات اليت أقامت إدارة اجلمعية   .2.3
     إاجابيةجبدية و اليت يرفعها املوظفون  ى والتظلماتشكاو اليتم التعامل مع   .2.1
     من املسؤولني املباشرين الالزمنيواإلرشاد  اإلشرافأحصل على   .2.5
     ويقومو بتحفيزي بشكل دائم إجنازايتمدرائي املباشرين يقدرون قدرايت ومهارايت و   .2.2
االحرتام و  وعالقيت معه مبينية على الثقة املباشر يشعر ابلراحة عند التعامل مع مدير أ  .2.2

     املتبادل

 
 

 العالقة مع الزمالء .7
أوافق  األسئلة الرقم

ال أوافق  ال أوافق أوافق بشدة
 بشدة

     أفراد اإلدارة أو القسم الذي أنتمي إليهبكفاءة  أثق  .2.1
     أشعر ابلراحة عند العمل ضمن فريق يضم أفراداً من إدارات أو أقسام أخرى  .2.1
     أتلقى الدعم الالزم من موظفي املوارد البشرية  .2.3
     عند احلاجة احملاسبةأتلقى االهتمام الكايف من موظفي   .2.1
     عند احلاجة( تكنولوجيا املعلومات)موظفي الدعم الفين أتلقى االهتمام الكايف من   .2.5
     يقدم يل فريق الشؤون اإلدارية كافة أشكال الدعم اإلداري الذي أحتاجه  .2.2
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 املسؤوليات واختاذ القرارات .8
 الرقم

 األسئلة
أوافق 
 ال أوافق أوافق بشدة

ال أوافق 
 بشدة

     وتسهم يف حتقيق أهداف اجلمعية بشكل كامل القيام هبا واضحة يل الواجبات املطلوب  .2.1
كافة املعلومات اليت أحتاجها لتنفيذ عملي ميكن الوصول إليها بسهولة ويسر عند   .2.1

     احلاجة إليها

     بوضوح املسؤولياتتتوزع فيها الصالحيات و  منظومة داخليةيوجد   .2.3
أان راض عن مستوى السلطة والصالحيات املمنوحة مقارنة مستوى املسؤوليات   .2.1

     املفروضة

تدعم اجلمعية املرونة واحلرية الختاذ القرارات ضمن إطار العمل حسب الصالحيات   .2.5
     املمنوحة

 
 

 االلتزام يف العمل لدى اجلمعية .9
 الرقم

 األسئلة
أوافق 
 ال أوافق أوافق بشدة

ال أوافق 
 بشدة

     اجلمعيةأحب العمل لدى   .2.1
     أنصح أصدقائي ابلتقدم للعمل لدى اجلمعية  .2.1
لن أترك العمل لدى اجلمعية، حىت لو أتيحت يل فرصة عمل لدى مجعية أخرى بنفس   .2.3

     الراتب

     1012سنة مل أفكر يف البحث عن عمل آخر خالل   .2.1
 

 معلومات عن االستبيان .11
أوافق  األسئلة الرقم

 بشدة
ال أوافق  ال أوافق أوافق

 بشدة
     لجمعية لقد يؤدي هذا االستبيان إىل تغير إاجايب   .10.1
     أشعر وأان أقوم بتعبئة هذا  االستبيان ابالرتياح ألنين أعرب عن رأيي بكل صدق  .10.1
     أرى أن هذا االستبيان شامل  .10.3
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 الرضا العام .11
 الرقم

راٍض  األسئلة
 بشدة

غري  راضٍ 
 راضٍ 

غري 
 راضٍ 
 بشدة

     حسب ما تقدم، ما هو مستوى رضاك العام عن اجلمعية  .11.1
 

 مالحظات عامة
 

 :لجمعيةل البيئتني التنظيمية والتشغيليةتحسني ل كقرتاحاتما هي م
   
   
   
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


