
 ٔصاسح األشغبل انؼبيخ ٔاالسكبٌ

 ٔحذج انتقٍٍى ٔانتًٍش

 و 2013 /دساسبد انشضب 

 سضب انًٕظفٍٛ



 رًٓٛذ

 دكٕيخ فٙ األسبسٛخ األرسع يٍ سكبٌٔاال انؼبيخ األشغبل ٔصاسح رؼزجش

 يجبالد فٙ ْبو دٔس يٍ ثّ طهغضر نًب انٓبشًٛخ، األسدَٛخ انًًهكخ

 ٔ ٕٚشـرط ٔ رذذٚث ٔ اَشبء ػجش انٕطُٙ انصؼٛذ ػهٗ انزًُٕٚخ انؼًهٛخ

 انًزطٕسح انزذزٛخ انجُٛخ ثؤٌ نقُبػزٓب انًًهكخ فٙ انزذزّٛ انجُٛخ دًٕٚيخ

 االسزثًبساد اسزقطبة ٔ انٕطُٙ االقزصبد ًَٕ فٙ اسبسٙ دٔس نٓب

 ػهٗ اَؼكبط يٍ نزنك ٔيب انًذهٛخ االسزثًبساد ٔرٕطٍٛ انخبسجٛخ

 انزًُٕٚخ انؼًهٛخ يذٕس ْٕ انز٘ االسدَٙ انًٕاطٍ ٔسفبْٛخ يؼٛشخ

   .شبيم ثشكم

 

 سضب انًٕظفٍٛ 



 انجششٚخ نهقٕٖ األداء رطٕٚش يجبل فٙ كجٛشا   أْزًبيب   انٕصاسح رٕنٙ

 ٔرنك انٕصاسح، نٓزِ ػًم كؤسبط انزًٛض ٔيؼبٚٛش يُٓجٛبد ثبػزًبد

 سٕاء   ثبنٕصاسح انجششٚخ انكٕادس ٔرؤْٛم ٔرذسٚت األداء يسزٕٖ نشفغ

 يٍ انًؤسسٛخ انقٛى نزذقٛق ٔانًبنٛخ ٔاإلداسٚخ انفُٛخ ثبنُٕادٙ

 ٔانشفبفٛخ انًسزًش ٔانزذسٍٛ انٕادذ انفشٚق ثشٔح انؼًم دٛث

 .ٔانُضاْخ ٔانؼذانخ ٔاالثذاع انًجبدسحٔ ٔانًسبئهخ

:انًقذيخ  

 سضب انًٕظفٍٛ 



 -: انٗ انذساسخ ْزِ رٓذف

 

انزؼشف ػهٗ يسزٕٖ انشضب انٕظٛفٙ نذٖ انًٕظفٍٛ انؼبيهٍٛ فٙ 1.
 .انٕصاسح 

 .انزؼشف ػهٗ اسجبة انفشٔقبد فٙ االداء انٕظٛفٙ ثٍٛ انًٕظف2ٍٛ.

 

:ْذف انذساسخ  

 سضب انًٕظفٍٛ 



 انذراسح ْذِ يٍ انًُشٕد انٓذف نتحقٍق انتانٍح انؼًم انٍاخ انؼًم فزٌق اتثغ
ًْٔ:- 

 .يُٓا ٔاالستفادج ساتقح ٔدراساخ َظزٌاخ يٍ انذراسح ْذِ تًٕضٕع ٌتؼهق يا نكم انتؼزض (1

 .االستثاَح تصًٍى (2

 .ٔاػتًادْا تصًًٍٓا ٔاػادج انٕسارج فً انتخطٍط نجُح يغ ٔيُاقشتٓا ػزضٓا (3

  يٍ ػشٕائٍح ػٍُح قثم يٍ ٔضٕحٓأ يؼٓا انتؼايم سٕٓنح يٍ نهتحقق االستثاَح فحص (4
   .انٕسارج يزكش فً انٕسارج يٕظفً

انهجٕء انى انجاَة انؼًهً انًٍذاًَ ٔفٍّ قاو فزٌق انؼًم تتطثٍق اداج انذراسح ًْٔ ( 5
سؤال تاالضافح انى تُذٌٍ ٌتؼهقاٌ تانًؼٌُٕاخ فً انؼًم  36ػثارج ػٍ استثٍاٌ يكٌٕ يٍ 

 ٔقذ تى تٕسٌؼٓا تانٕسارج ٔيزاكش انًحافظاخٔاي اقتزاحاخ نشٌادج درجح انزضا انٕظٍفً 

   .تحهٍهً حاسٕب تزَايج تصًٍى (6

 .انحاسٕب ػهى انثٍاَاخ ادخال (7

  .نٍكزخ اسهٕب تإستخذاو انثٍاَاخ تحهٍم (8

 .ٔانتٕصٍاخ انُتائج شايال انذراسح تقزٌز كتاتح (9

:يُٓجٛخ انذساسخ  

 سضب انًٕظفٍٛ 



 يٕظفٙ يٍ ػشٕائٛخ ػُٛخ يٍ انذساسخ يجزًغ ركٌٕ
 ٔيُٓذسٍٛ يذساء يٍ انٕظٛفٛخ فئبرٓى ثكبفخ انٕصاسح
 انجذث اسزجبَخ رٕصٚغ رى دٛث ٔيبنٍٛٛ ٔاداسٍٚٛ ٔفٍُٛٛ
 انٕصاسح يذٚشٚبد يخزهف فٙ ػًهٓى يكبٌ فٙ ػهٛٓى
 . ٔانًشكض

:يجزًغ انذساسخ  

 سضب انًٕظفٍٛ 



 ال أعرف غٌر موافق  موافق موافق بشدة الســــــؤال 

 القسم واضحة ومفهومة/المدٌرٌة/أهداف الوزارة وأهداف اإلدارة 1

 هناك وصف وظٌفً لً ٌحتوي على المسؤولٌات والمهام والمؤهالت والمهارات المطلوبة وتم إعالمً بها  2

 ٌوجد إجراءات عمل واضحة لعملً تساعدنً على القٌام به كما ٌجب  3

 تم تدرٌبً على إجراءات العمل الخاصة بعملً 4

 ٌوجد خطة عمل واضحة للوزارة واإلدارة والمدٌرٌة والقسم والوحدات  5

 هذا العمل ٌمنحنً مسؤولٌة وفرصة التخاذ القرارات  6

 قسمً من خالل العمل بروح الفرٌق / أشارك فً اتخاذ القرارات الصادرة عن مدٌرٌتً  7

 ٌتناسب حجم العمل المطلوب منً مع أوقات الدوام الفعلً 8

 فً حال وجود داعً للتواجد بعد ساعات العمل الرسمٌة فإنً على االستعداد التام لذلك  9

 تعمل الوزارة على تعزٌز العمل بروح الفرٌق 10

 تشجعنا الوزارة على اإلبداع وتقدٌم االقتراحات من أجل التطوٌر  11

 تشجعنا الوزارة على نقل المعرفة  12

 تشجعنا الوزارة على تطوٌر مستوى أدائنا وقدراتنا ومهاراتنا  13

 ...(الترقٌة،الزٌادة،المكافئات،التدرٌب،)توجد الٌات واضحة لضمان تكافؤ الفرص بٌن الموظفٌن 14

 ...(تكٌٌف،إضاءة،مكاتب و كراسً مرٌحة،شروط السالمة الصحٌة،)بٌئة العمل الذي أعمل به ٌتمٌز بأنه مرٌح وأمن  15

 توفر الوزارة أنشطة اجتماعٌة ورٌاضٌة وثقافٌة للموظفٌن 16

 ..(وسائل نقل، مصلى،حضانة،كفتٌرٌا)توفر الوزارة وسائل لسد حاجة الموظف 17

 هناك عالقات جٌدة وتفاهم مع مدرائً وزمالئً فً العمل 18

 مسئولً المباشر ٌتعامل معً باحترام وشفافٌة وبعدالة وٌساعدنً على تحسٌن أدائً  19

 لدي ثقة بدعم االدارة العلٌا لمشارٌع تهدف لتحسٌن أوضاع الموظفٌن 20

 تطبق الوزارة سٌاسة الباب المفتوح بفاعلٌة 21

 التحفٌز المعنوي من قبل مسؤولً المباشر والوزارة ٌزٌد من انتاجٌتً  22

 التحفٌز المعنوي من قبل مسئولً المباشر و الوزارة ٌزٌد من انتاجٌتً 23

 (  اجتماعات، لقاءات، تعامٌم)هناك وسائل اتصال دورٌة مناسبة وفعالة بٌن الموظفٌن واداراتهم  24

 ٌتم تقدٌم الدعم الفنً للموظفٌن لحثهم على اتخاذ القرارات المتعلقة بأهدافهم وتطلعاتهم  25

 ٌمثل الحافز الشهري دافعاً لزٌادة إنتاجٌتً  26

 والمطبق حالٌاً فً الوزارة عادل ومناسب ( بدل التنقل)نظام البدالت  27

 تشجع الوزارة فرص التعلٌم والتدرٌب المستمر  28

 ٌتم تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة بناًء على احتٌاجاتً الفعلٌة للعمل  29

 مستوى تقٌٌمً الشخصً للتدرٌب و التعلٌم الذي وفرته لً الوزارة بأنه مناسب 30

 ٌوجد عدالة فً توزٌع الدورات بٌن الموظفٌن 31

 ٌقوم مسئولً المباشر بمناقشة أدائً خالل عملٌة التقٌٌم واالتفاق على خطط التحسٌن 32

 أشعر بإنتماء قوي للوزارة و أتمنى أن أمضً بقٌة حٌاتً المهنٌة فٌها 33

 أننً مقتنع بوظٌفتً الحالٌة وهً قرٌبة من العمل المثالً بالنسبة لً 34

 أشعر بأن نجاح الوزارة وتطورها و تمٌزها هو نجاح و تمٌز بالنسبة لً 35

 أدعم أهداف الوزارة و قٌمها وأعتبرها أهدافا و قٌما لً 36



 يذٖ انشضب ػٍ انسٛبسبد ٔاإلجشاءاد  :أٔنــــــب  

 يذٖ انشضب ػٍ ثٛئخ انؼًم: ثبَٛـــــب  

 يذٖ انشضب ػٍ انًكبفآد ٔانذٕافض : ثبنثـــــب  

 يذٖ انشضب ػٍ ثشايج سػبٚخ ٔسفبِ انًٕظفٍٛ: ساثؼــــب  

 يذٖ انشضب ػٍ ػًهٛخ انزطٕٚش ٔ انزذسٚت: خبيسب  

 

 

 

 

 سضب انًٕظفٍٛ 

 انذساسخ جٕاَت



 يذٖ انشضب ػٍ انسٛبسبد ٔاإلجشاءاد : أٔال  

 موافق السؤال

 بشدة
 غٌر موافق

 موافق
 ال أعرف

 ومفهومة واضحة القسم/المدٌرٌة/اإلدارة وأهداف الوزارة أهداف 1
24.6%  61.5%  11.2%  2.7%  

 والمؤهالت والمهام المسؤولٌات على ٌحتوي لً وظٌفً وصف هناك 2

%21.3   بها إعالمً وتم المطلوبة والمهارات  53.8%  21.9%  3.0%  

   ٌجب كما به القٌام على تساعدنً لعملً واضحة عمل إجراءات ٌوجد 3
22.2%  54.1%  22.2%  1.5%  

   والوحدات والقسم والمدٌرٌة واإلدارة للوزارة واضحة عمل خطة ٌوجد 4
17.2%  45.6%  29.6%  7.7%  

   القرارات التخاذ وفرصة مسؤولٌة ٌمنحنً العمل هذا 5
17.8%  44.7%  34.0%  3.6%  

  خالل من قسمً / مدٌرٌتً عن الصادرة القرارات اتخاذ فً أشارك 6

%21.3   الفرٌق بروح العمل  43.8%  32.2%  2.7%  

 فٌها المهنٌة حٌاتً بقٌة أمضً أن أتمنى و للوزارة قوي بإنتماء أشعر 7
29.6%  43.5%  18.3%  8.6%  

 سضب انًٕظفٍٛ 



 يذٖ انشضب ػٍ انسٛبسبد ٔاإلجشاءاد : أٔال  
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 ال أػزف غٍز يٕافق يٕافق يٕافق تشذج

 سضب انًٕظفٍٛ 



 يذٖ انشضب ػٍ انسٛبسبد ٔاإلجشاءاد : أٔال  

 نسبة الرضا المعدل الحسابً السؤال

 ومفهومة واضحة القسم/المدٌرٌة/اإلدارة وأهداف الوزارة أهداف 1

3.08 77.00 

 والمؤهالت والمهام المسؤولٌات على ٌحتوي لً وظٌفً وصف هناك 2

 73.35 2.93   بها إعالمً وتم المطلوبة والمهارات

   ٌجب كما به القٌام على تساعدنً لعملً واضحة عمل إجراءات ٌوجد 3

2.97 74.25 

   والوحدات والقسم والمدٌرٌة واإلدارة للوزارة واضحة عمل خطة ٌوجد 4

2.73 68.13 

   القرارات التخاذ وفرصة مسؤولٌة ٌمنحنً العمل هذا 5
2.77 69.23 

  خالل من قسمً / مدٌرٌتً عن الصادرة القرارات اتخاذ فً أشارك 6

 70.93 2.84   الفرٌق بروح العمل

 فٌها المهنٌة حٌاتً بقٌة أمضً أن أتمنى و للوزارة قوي بإنتماء أشعر 7

2.94 73.53 

 72.34 الرضا العام

 سضب انًٕظفٍٛ 
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 سضب انًٕظفٍٛ 

 يذٖ انشضب ػٍ انسٛبسبد ٔاإلجشاءاد : أٔال  

77.00 

73.35 74.25 

68.13 

69.23 
70.93 

73.53 



 سضب انًٕظفٍٛ 

 يذٖ انشضب ػٍ انسٛبسبد ٔاإلجشاءاد : أٔال  



 يذٖ انشضب ػٍ ثٛئخ انؼًم: ثبَٛب  

 ال أعرف موافق غٌر موافق بشدة موافق السؤال

%23.1 الفعلً الدوام أوقات مع منً المطلوب العمل حجم ٌتناسب 1  55.6%  21.0%  0.3%  

   الرسمٌة العمل ساعات بعد للتواجد داعً وجود حال فً 2

  لذلك التام االستعداد على فإنً

43.5%  41.4%  13.3%  1.8%  

%13.3 الفرٌق بروح العمل تعزٌز على الوزارة تعمل 3  45.9%  34.0%  6.8%  

%9.2  التطوٌر أجل من االقتراحات وتقدٌم اإلبداع على الوزارة تشجعنا 4  33.4%  49.1%  8.3%  

%8.0  المعرفة نقل على الوزارة تشجعنا 5  35.8%  46.4%  9.8%  

%8.3   ومهاراتنا وقدراتنا أدائنا مستوى تطوٌر على الوزارة تشجعنا 6  36.1%  50.3%  5.3%  

 تكٌٌف،إضاءة،) وأمن مرٌح بأنه ٌتمٌز به أعمل الذي العمل بٌئة 7

 (...الصحٌة، السالمة مرٌحة،شروط كراسً و مكاتب

19.2%  48.8%  30.8%  1.2%  

%13.0 بفاعلٌة المفتوح الباب سٌاسة الوزارة تطبق 8  32.0%  39.1%  16.0%  

%27.2 خوف وبدون بحرٌة رأًٌ عن أعبر أن أستطٌع 9  50.9%  19.5%  2.4%  

  الموظفٌن بٌن وفعالة مناسبة دورٌة اتصال وسائل هناك 10

   (تعامٌم لقاءات، اجتماعات،) واداراتهم

16.0%  46.2%  34.0%  3.8%  

 خطط  على واالتفاق التقٌٌم عملٌة خالل أدائً بمناقشة المباشر مسئولً ٌقوم 11

 التحسٌن

15.1%  47.6%  31.1%  6.2%  

 سضب انًٕظفٍٛ 



 يذٖ انشضب ػٍ ثٛئخ انؼًم: ثبَٛب  
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 سضب انًٕظفٍٛ 



 يذٖ انشضب ػٍ ثٛئخ انؼًم: ثبَٛب  

 نسبة الرضا المعدل الحسابً السؤال

 75.38 3.02 الفعلً الدوام أوقات مع منً المطلوب العمل حجم ٌتناسب 1

 على االستعداد التام لذلك فإنً  فً حال وجود داعً للتواجد بعد ساعات العمل الرسمٌة  2

3.27 81.65 

 الفرٌق بروح العمل تعزٌز على الوزارة تعمل 3
2.66 66.43 

  التطوٌر أجل من االقتراحات وتقدٌم اإلبداع على الوزارة تشجعنا 4
2.44 60.88 

 60.50 2.42  المعرفة نقل على الوزارة تشجعنا 5

   ومهاراتنا وقدراتنا أدائنا مستوى تطوٌر على الوزارة تشجعنا 6
2.47 61.85 

 ...(و كراسً مرٌحة،شروط السالمة الصحٌة،مكاتب  تكٌٌف،إضاءة،)بٌئة العمل الذي أعمل به ٌتمٌز بأنه مرٌح وأمن  7

2.86 71.50 

 60.55 2.42 بفاعلٌة المفتوح الباب سٌاسة الوزارة تطبق 8

 75.73 3.03 خوف وبدون بحرٌة رأًٌ عن أعبر أن أستطٌع 9

 ( اجتماعات، لقاءات، تعامٌم)واداراتهم  هناك وسائل اتصال دورٌة مناسبة وفعالة بٌن الموظفٌن  10

2.74 68.60 

 67.90 2.72 التحسٌن خطط  على واالتفاق التقٌٌم عملٌة خالل أدائً بمناقشة المباشر مسئولً ٌقوم 11

 68.27 الرضا العام 

 سضب انًٕظفٍٛ 
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 يذٖ انشضب ػٍ ثٛئخ انؼًم: ثبَٛب  

 سضب انًٕظفٍٛ 
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 سضب انًٕظفٍٛ 

 يذٖ انشضب ػٍ ثٛئخ انؼًم: ثبَٛب  



 يذٖ انشضب ػٍ انًكبفآد ٔانذٕافض : ثبنثب  

 موافق السؤال

 بشدة
 غٌر موافق

 موافق
 ال أعرف

 توجد الٌات واضحة لضمان تكافؤ الفرص بٌن الموظفٌن 1

 ...(الترقٌة،الزٌادة،المكافئات،التدرٌب،)

10.4%  24.9%  59.2%  5.6%  

%25.7 نتاجٌتً ا التحفٌز المعنوي من قبل مسؤولً المباشر والوزارة ٌزٌد من  2  45.3%  22.5%  6.5%  

%30.5 ٌمثل الحافز الشهري دافعاً لزٌادة إنتاجٌتً  3  45.9%  21.3%  2.4%  

%16.3 ومناسب  والمطبق حالٌاً فً الوزارة عادل ( بدل التنقل)نظام البدالت  4  28.1%  51.8%  3.8%  

 سضب انًٕظفٍٛ 



 يذٖ انشضب ػٍ انًكبفآد ٔانذٕافض : ثبنثب  
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 يذٖ انشضب ػٍ انًكبفآد ٔانذٕافض : ثبنثب  

 نسبة الرضا المعدل الحسابً السؤال

 توجد الٌات واضحة لضمان تكافؤ الفرص بٌن الموظفٌن 1

 28.80 1.15 ...(الترقٌة،الزٌادة،المكافئات،التدرٌب،)

   نتاجٌتًا  من ٌزٌد والوزارة المباشر مسؤولً قبل من المعنوي التحفٌز 2

1.72 43.05 

   إنتاجٌتً لزٌادة دافعاً  الشهري الحافز ٌمثل 3

1.90 47.42 

  مناسبو  عادل الوزارة فً حالٌاً  والمطبق (التنقل بدل) البدالت نظام 4

1.36 34.05 

 الرضا العام 
 

38.33 

 سضب انًٕظفٍٛ 



 يذٖ انشضب ػٍ انًكبفآد ٔانذٕافض : ثبنثب  

 سضب انًٕظفٍٛ 
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نسبة الرضب عن المكبفآت والحوافز حسب فئبت  
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 سضب انًٕظفٍٛ 

 يذٖ انشضب ػٍ انًكبفآد ٔانذٕافض : ثبنثب  



   يذٖ انشضب ػٍ ثشايج سػبٚخ ٔسفبِ انًٕظفٍٛ: ساثؼب  

 موافق السؤال

 بشدة
 غٌر موافق

 موافق
 ال أعرف

%5.0 للموظفٌن وثقافٌة ورٌاضٌة اجتماعٌة أنشطة الوزارة توفر 1  14.8%  69.8%  10.4%  

 مصلى، نقل، وسائل)الموظف حاجة لسد وسائل الوزارة توفر 2

 (..حضانة،كفتٌرٌا

10.4%  37.9%  47.0%  4.7%  

%27.8 العمل فً وزمالئً مدرائً مع وتفاهم جٌدة عالقات هناك 3  59.8%  11.8%  0.6%  

   وبعدالة وشفافٌة باحترام معً ٌتعامل المباشر مسئولً 4

   أدائً تحسٌن على وٌساعدنً

39.3%  44.4%  14.2%  2.1%  

  أوضاع لتحسٌن تهدف لمشارٌع العلٌا االدارة بدعم ثقة لدي 5

 الموظفٌن

16.6%  35.5%  35.8%  12.1%  

   القرارات اتخاذ على لحثهم للموظفٌن الفنً الدعم تقدٌم ٌتم 6

   وتطلعاتهم بأهدافهم المتعلقة

10.1%  34.6%  43.5%  11.8%  

%26.9 لً بالنسبة المثالً العمل من قرٌبة وهً الحالٌة بوظٌفتً مقتنع أننً 7  43.5%  23.4%  6.2%  

%41.7 لً بالنسبة تمٌز و نجاح هو تمٌزها و وتطورها الوزارة نجاح بأن أشعر 8  50.6%  4.7%  3.0%  

%41.4 لً قٌما و أهدافا وأعتبرها قٌمها و الوزارة أهداف أدعم 9  49.1%  5.9%  3.6%  

 سضب انًٕظفٍٛ 



   يذٖ انشضب ػٍ ثشايج سػبٚخ ٔسفبِ انًٕظفٍٛ: ساثؼب  

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

123456789

 ال أػزف غٍز يٕافق يٕافق يٕافق تشذج

 سضب انًٕظفٍٛ 



   يذٖ انشضب ػٍ ثشايج سػبٚخ ٔسفبِ انًٕظفٍٛ: ساثؼب  

 نسبة الرضا الحسابً المعدل السؤال

 توفر الوزارة أنشطة اجتماعٌة ورٌاضٌة وثقافٌة للموظفٌن 1
0.92 23.00 

 وسائل نقل، مصلى،)توفر الوزارة وسائل لسد حاجة الموظف 2

 30.07 1.20 ..(حضانة،كفتٌرٌا

 هناك عالقات جٌدة وتفاهم مع مدرائً وزمالئً فً العمل 3
1.87 46.65 

 مسئولً المباشر ٌتعامل معً باحترام وشفافٌة وبعدالة  4

 54.46 2.18 وٌساعدنً على تحسٌن أدائً 

 لدي ثقة بدعم االدارة العلٌا لمشارٌع تهدف لتحسٌن أوضاع  5

 34.21 1.37 الموظفٌن

 ٌتم تقدٌم الدعم الفنً للموظفٌن لحثهم على اتخاذ القرارات  6

 28.86 1.15 المتعلقة بأهدافهم وتطلعاتهم 

 أننً مقتنع بوظٌفتً الحالٌة وهً قرٌبة من العمل المثالً بالنسبة لً 7
1.76 43.89 

 أشعر بأن نجاح الوزارة وتطورها و تمٌزها هو نجاح و تمٌز بالنسبة لً 8
2.28 56.90 

 أدعم أهداف الوزارة و قٌمها وأعتبرها أهدافا و قٌما لً 9
2.26 56.46 

 41.61 الرضا العام 

 سضب انًٕظفٍٛ 
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   يذٖ انشضب ػٍ ثشايج سػبٚخ ٔسفبِ انًٕظفٍٛ: ساثؼب  

 سضب انًٕظفٍٛ 
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   يذٖ انشضب ػٍ ثشايج سػبٚخ ٔسفبِ انًٕظفٍٛ: ساثؼب  

 سضب انًٕظفٍٛ 



 يذٖ انشضب ػٍ ػًهٛخ انزطٕٚش ٔ انزذسٚت: خبيسب  

 موافق السؤال

 بشدة
 غٌر موافق

 موافق
 ال أعرف

%15.1 بعملً الخاصة العمل إجراءات على تدرٌبً تم 1  43.5%  40.5%  0.9%  

%9.2   المستمر والتدرٌب التعلٌم فرص الوزارة تشجع 2  36.1%  47.9%  6.8%  

%8.3   للعمل الفعلٌة احتٌاجاتً على بناءً  التدرٌبٌة االحتٌاجات تحدٌد ٌتم 3  30.5%  52.4%  8.9%  

   لً وفرته الذي التعلٌم و للتدرٌب الشخصً تقٌٌمً مستوى 4

 مناسب بأنه الوزارة

8.3%  34.0%  48.2%  9.5%  

%5.6   الموظفٌن بٌن الدورات توزٌع فً عدالة ٌوجد 5  23.7%  58.3%  12.4%  

 سضب انًٕظفٍٛ 



 يذٖ انشضب ػٍ ػًهٛخ انزطٕٚش ٔ انزذسٚت: خبيسب  
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 يذٖ انشضب ػٍ ػًهٛخ انزطٕٚش ٔ انزذسٚت: خبيسب  

 نسبة الرضا المعدل الحسابً السؤال

 34.77 1.39 تم تدرٌبً على إجراءات العمل الخاصة بعملً 1

 تشجع الوزارة فرص التعلٌم والتدرٌب المستمر  2
1.15 28.73 

 ٌتم تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة بناًء على احتٌاجاتً الفعلٌة للعمل  3
1.09 27.30 

 مستوى تقٌٌمً الشخصً للتدرٌب و التعلٌم الذي وفرته لً  4

 27.55 1.10 الوزارة بأنه مناسب

 24.13 0.97 ٌوجد عدالة فً توزٌع الدورات بٌن الموظفٌن  5

 28.49 الرضا العام 

 سضب انًٕظفٍٛ 
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 يذٖ انشضب ػٍ ػًهٛخ انزطٕٚش ٔ انزذسٚت: خبيسب  

 سضب انًٕظفٍٛ 
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 يذٖ انشضب ػٍ ػًهٛخ انزطٕٚش ٔ انزذسٚت: خبيسب  

 سضب انًٕظفٍٛ 
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 سضب انًٕظفٍٛ 



 سضب انًٕظفٍٛ 
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 الرضا العام الكلً
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 نتبئج الدراسة

بلغت نسبة الرضا العام الكلً لموظفً وزارة االشغال العامة •
 واالسكان

   (49,81   . ) 

اظهرت الدراسة نسبة رضا جٌدة فٌما ٌتعلق بالسٌاسات •
 .واالجراءات

 اظهرت الدراسة نسبة رضا متوسطة فٌما ٌتعلق ببٌئة العمل•

 :اظهرت الدراسة انخفاضاً ملحوظاً فً المجاالت التالٌة•
المكافات والحوافز 

ًبرامج الرعاٌة والرفاه االجتماع 

عملٌة التطوٌر والتدرٌب 



 يالدظبد ٔاقزشادبد يٕظفٙ انٕصاسح

 -:رهخصذ اثشص يالدظبد يٕظفٙ انٕصاسح ثبنزبنٙ 
 

 .  صٚبدح انذٔساد انزذسٚجٛخ ٔخبصخ انزخصصٛخ نشفغ انكفبءح1)

 

 .انهجبٌرشكٛم انؼذانخ ٔانشفبفٛخ فٙ رٕصٚغ انًُبصت االداسٚخ ٔ( 2

 

 .  رذٔٚش انًٕظفٍٛ ػهٗ جًٛغ االقسبو نضٚبدح انخجشاد( 3

 

 .  رؼهًٛبد ٔاضذخ ثًب ٚزؼهق ثبنًشبسٚغ كضٚبدح انكًٛبد ٔاالٔايش انزغٛٛشٚخ( 4

 

 .  رٕفٛش يُخ دساسٛخ الثُبء انؼبيهٍٛ فٙ انٕصاسح فٙ انجبيؼبد انشسًٛخ( 5

 

 .  رفؼٛم َظبو قشٔض يبنٛخ نهًٕظفٍٛ( 6

 

 .  اػبدح دساسخ َظبو انذٕافض ٔانًكبفؤد ٔرٕصٚؼٓب ثؼذانخ( 7

 

. رٕفٛش اسكبَبد أ قطغ اساضٙ ثبسؼبس يُبسجخ ٔطٕٚهخ االجم( 8  

 
 


