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 على أي أساس تم توظیفك بالمؤسسة ؟  )1
  شھادة علمیة 
  شھادة مھنیة 
      خبرة في مجال معین 

  .................................................................................................: غیر ذلك     
  مؤسسة قبل ھذا المنصب ؟ھل شغلت مناصب أخرى بال) 2

  نعم                                               ال          
  ھي ھذه المناصب؟ إذا كان نعم، ما -

 ؟ھل ترى بأنك تملك مھارات وقدرات تناسب منصبك الحالي  )3
  نعم                                               ال          

  اصب أخرى بالمؤسسة ؟ھل یمكنك أن تشغل من )4
  نعم                                               ال         
   : إذا كان جوابك نعم، فھل ھذا راجع -    

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

  اد آخرین بالمؤسسة شغل منصبك ؟ھل یمكن ألفر )5
  نعم                                               ال          

  ما مدى التنوع الموجود في منصبك ؟ )6
 عمل یتطلب مھارات خاصة 
  عمل روتیني 
  عمل متجدد إلى حد ما  

  ھل توافق على فكرة تغییر المنصب ؟) 7   
  ال                                نعم                          

  ھل سبق أن تلقیت تكوینا أثناء أداء مھامك بالمؤسسة ؟ )8  
  نعم                                               ال         

  : 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 

      
  

؟ما ھو شكل التكوین الذي تلقیتھ .جـ   
 ملتقى  
 ندوة قصیرة  

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

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

 دائم                                                                      مؤقت : الوضعیة 



 تكوین میداني  
:بعد التكوین ھل ترى بأنك) 9  

 اكتسبت معارف ومھارات جدیدة  
 طورت معارفك وبالتالي تحسن أداؤك لمھامك  

      ؟ للمراقبة والتقییم من قبل رئیسك المباشر  ھل تخضع) 10
نعم                                                   ال             
؟ھل تناقش رئیسك المباشر في أدائك لمھامك) 11  

     دوریا                        أحیانا                             نادرا         
؟منحك رئیسك فرصة للتعبیر عن رأیك حول موضوع یھم المؤسسة ھل ی) 12  

نعم                                                   ال               
؟ھل سبق لك أن اقترحت فكرة جدیدة أو قمت بمبادرة ما) 13  
ال نعم                                                              
إذا كان نعم، كیف كان رد فعل اإلدارة العلیا  -       

  ترقیتك 
  مكافأتك 
  عتراف بمھاراتك أو شكركاال 
 غیر ذلك...................................................... : 

؟إلبداعیةواھل في المؤسسة تشجیع ألصحاب األفكار الجدیدة ) 14  
دائما                     أبدا                    أحیانا          

؟ھل تتبادل المعارف مع زمالئك في العمل) 15  
دائما                     أبدا                    أحیانا         
ھل یشجعك رئیسك على ذلك -     
ال                         نعم                                       

؟ھل تشارك في تحدید أھداف العمل) 16  
  غالبا                          أحیانا                    أبدا          

  ؟ھل تشارك في اتخاذ اإلجراءات الخاصة بمشاكل العمل) 17
  نعم                                                ال          

  إذا كان نعم، فھل  -
 خذ االجراءات بشكل فردي تت 
  تشارك رئیسك المباشر 
  زمالئك في العمل لیكون القرار جماعیا تستشیر 

  ھل أنت على علم بالتطورات التي تجري على مستوى المؤسسة ؟ )18
  نعم                                              ال      

  سسة والنتائج المحققة ؟كیف توفر لكم اإلدارة المعلومات حول نشاط المؤ) 19
  عن طریق اإلعالنات والمنشورات 
  عن طریق الرؤساء المباشرین  

  ھل یمكنك تحدید ما یمیز جو العمل في مؤسستكم أكثر ؟ )20  
  الحوار وتبادل اآلراء 
  القیام باألعمال دون حوار و تبادل اآلراء 

  ما ھو أكثر شيء یحفزك على العمل ؟ )21  
  األجر المرتفع 
 لحصول على عالواة من وقت آلخر ا 
  االعتراف بخبراتھم بمھاراتھم  وحسن آدائھم للعمل 
  تحسین ظروف العمل  

  إذا أرادت المؤسسة مكافئتك ، فھل تفضل ؟  ) 22   



  زیادة في األجر 
  ترقیتك 
  منحك شھادة شرفیة أو منحك امتیاز كاعترف من المؤسسة بخبرتك ومھاراتك 
  غیر ذلك :................................................................................. 

  ھل تشعر باالستقرار في عملك ؟ ) 23   
  كثیرا 
 إلى حد ما 
  أبدا  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
  


