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 على أي أساس تم توظیفك بالمؤسسة ؟  )2
  شھادة علمیة 
  شھادة مھنیة 
      خبرة في مجال معین 

  .................................................................................................: غیر ذلك     
  سسة قبل ھذا المنصب ؟ھل شغلت مناصب أخرى بالمؤ) 2

       ال                                                نعم    
  إذا كان نعم ، ماھي ھذه المناصب؟ -

  ھل یمكنك أن تشغل مناصب أخرى بالمؤسسة ؟ )3
  نعم                                               ال        
   : جعإذا كان جوابك نعم، فھل ھذا را -    

  ألنك تملك مھارات وخبرة كافیة لذلك ؟  
  ألنك تعرف مھامھا جیدا  
  ألن مھامھا بسیطة بإمكان أغلب المسیرین بالمؤسسة القیام بھا  

  ھل یمكن ألفراد آخرین بالمؤسسة شغل منصبك ؟ )4
  نعم                                               ال           

  الموجود في منصبك ؟ما مدى التنوع ) 5    
 عمل یتطلب مھارات خاصة 
  عمل روتیني 
  عمل متجدد إلى حد ما  

  ھل توافق على فكرة تغییر المنصب ؟) 6   
  نعم                                               ال         

  ھل سبق أن تلقیت تكوینا أثناء أداء مھامك بالمؤسسة ؟ )7  
  ال                                         نعم               

  : إذا كان نعم  -
  كم مرة خضعت للتكوین؟  . أ

  مرة واحدة                             أكثر من مرة          
  أین تلقیت التكوین ؟. ب     

  في المؤسسة 
    في مركز تكوین خاص 
  خارج الوطن 

  ؟ ھل تقوم بمراقبة وتقییم مرؤوسیك )8    
  نا                  نادرا       ادوریا                    أح      

  ھل تناقش مرؤوسیك في آدائھم لمھامھم ؟ )9    
  نعم                                               ال           

  ھل تمنح الفرصة لمرؤوسیك للتعبیر عن آرائھم حول موضوع یھم المؤسسة ؟) 10    
  نعم                                               ال          

  ھل سبق لك ان اقترحت فكرة جدیدة ؟) 11   

  ....................: .........الرمز                                     .........: .......................ااسم المنصب
  : .......................مكان العمل                                      .........: ..............................ارتبة 

  ........: .....................السن                                       .........:.............................األقدمیة 
  :.............................المستوى الدراسي

 مؤقت                                     دائم                                  : الوضعیة 



  نعم                                               ال          
  إذا كان بنعم، كیف كان رد فعل اإلدارة العلیا ؟   

 ترقیتك 
  مكافأتك 
 نحك امتیاز ما االعتراف بمھاراتك وم 
  غیر ذلك : ............................................... 

  ھل تشجع مرؤوسیك على اإلبداع ؟) 12  
       أحیانا                غالبا         دائما                 

  ھل أنت راضي على مستوى آداء مرؤوسیك لمھامھم ؟ )13  
     نوعا ما                 أبدا     كثیرا                    

  ھل تتبادل المعارف مع زمالئك في العمل ؟) 14  
  غالبا                أحیانا           دائما                    

  ھل تشارك في اتخاذ قرارات المؤسسة ؟) 15  
  غالبا                 أحیانا          دائما                    

  ھل تشجع مرؤوسیك على العمل الجماعي وتبادل المعارف فیما بینھم ؟) 16  
  دائما                  غالبا                  أحیانا         

  ؟التي تشرف علیھا ...) المصلحة، الدائرة، اإلدارة(كیف تعالج مشاكل العمل على مستوى ) 17
  بشكل فردي    
 ستوى ألتسییريباستشارة زمالئك في الم  
 بإشراك مرؤوسیك  
 بتفویض أحد أو بعض مرؤوسیك بذلك  

  ؟ھل تفوض سلطتك ألحد مرؤوسیك للقیام بمھام ما بدال عنك) 18
غالبا                          أحیانا                    نادرا                 أبدا          
:اختیارك لمن ستفوض السلطة یتم على أساس -    

  األقدمیة  
 مستوى المھارات والخبرة  

: .................................................................غیر ذلك     
  ؟حسب خبرتك بالمؤسسة ما ھو أكثر شيء یحفز العمال ویدفعھم للعمل أكثر) 19

  األجر المرتفع  
   الحصول على عالوات من وقت آلخر  
  اراتھم وحسن أدائھم للمھاماالعتراف بخبراتھم ومھ  
  تحسین ظروف العمل  

  ؟ما نوع المكافأة التي تفضلھا) 20
  زیادة في األجر  
  الترقیة  
  من المؤسسة بخبرتك ومھاراتك فمنحك شھادة شرفیة أو امتیاز كاعترا  
  غیر ذلك.............................................................. :  

: ي اجتماعات اإلدارة العامة بصفةھل تشارك ف) 21  
متدخل                                   مالحظ        

على أي أساس تمنح الترقیة في مؤسستكم) 22  
  األقدمیة  
  المھارات الفردیة  
  غیر ذلك............................................................... :  

ي المؤسسة بعد التوجھ إلى تسیر المھاراتھل تم استحداث مناصب ف) 23  
نعم                                                   ال        



.............................................................................. :ما ھي  
ام المؤسسة بھاحسب خبرتك بالمؤسسة، ھل أنت راضي على مستوى تسییر المھارات واھتم) 24  

 كثیرا                              نوعا ما                                      أبدا
أین یكمن النقص  -     

   
   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


