
  
 
 

 
 الجهاز االاداريأعضاء رضا  مقاييس

 
 لمعمل البشرية الموارد مالئمة

 تخصصك مجال في تعمل هل-1
 التدريبية؟ لالحتياجات مالئم( العاممين) البشرية الموارد توزيع أن تري هل-2

 :المتاحة المادية واإلمكانات العمل مكان مالئمة
 مناسبة؟ العمل مكان مساحة هل-1
 مناسب؟ العمل مكان في الموظفين عدد هل-2
 جيدة؟ األماكن تهوية هل-3
 كافية؟ اإلضاءة هل-4
 ؟(خزن-دواليب-شانونات)جيدة الوثائق لحفظ أماكن يوجد هل-5
 لإلستعمال؟ وصالحة جيدة المستخدمة الكراسي و المكاتب هل-6
 العمل؟ إلتمام كافية الية حاسبات يوجد هل-7
 ؟(انتركم-تميفون)اإلدارات بين لمربط متاحة اتصال وسائل هناك هل-8
 باإلدارة؟ المعمومات شبكة مع ربط يوجد هل-9

 والسالمة؟ لألمن كافية وسائل توجد هل-11
 :التدريب

 دوريا؟ التدريبية االحتياجات تحديد يتم هل-1
  التخصص؟ مجال في القدرات لتنمية لمتدريب كاممة خطة هناك هل-2
 احتياجاتك؟ بكل التدريب موضوعات تفي هل-3
 التدريب؟ ألثر قياس هناك هل-4
 الوظيفي؟ اداؤك تطوير في التدريب ساعد هل-5

 :العمل عالقات
 وااليجابية؟ بالتعاون زمالءك مع عالقاتك تتميز هل-1



 المختمفة؟ االدارات وبين بينك تعاون يوجد هل-2
 المباشرين؟ برؤسائك عالقتك عن راضي انت هل-3
 لمكمية؟ العميا االدارة مع عالقتك عن راضي انت هل-4
 االحتواء؟ و بالتفاهم تتميز(اإلدارات لمديري)المرؤوسين مع عالقتك هل-5

 :اإلدارة نمط
 القرارات؟ تنفيذ في لإلدارة مصداقية يوجد هل -1
 حمها؟ ومحاولة المشكالت أهم عمي لموقوف اإلدارة مع دورية اجتماعات عمل يتم هل-2
 بالعمل؟ الخاصة القرارات اتخاذ في إشراكك يتم هل-3
 ومسئولياتك؟ الختصاصاتك واضح تحديد يوجد هل-4
 مناسبة؟ العمل أعباء هل-5
 العمل؟ إلتمام ضروريا تراه ما لتنفيذ صالحيات تممك هل-6
 العميا؟ اإلدارة من معنوي أو مادي دعم يوجد هل-7
 والتطوير؟ االبتكار عمي يساعد العمل مناخ هل-8

 :اإلدارية القيادات اختيار معايير
 اإلدارية؟ القيادات الختيار معمنة معايير توجد هل-1
 بالموضوعية؟ المعايير هذه تتصف هل-2
 الموجودة؟ اإلداريين كفاءات و تخصصات مع المعايير هذه تتناسب هل-3

 :األداء تقييم نظم
 العاممين؟ أداء لتقييم واضحة معايير يوجد هل-1
 بالمصداقية؟ المعايير هذه تتميز هل-2
 وعادلة؟ كافية المعايير هذه ان تري هل-3
 العاممين؟ لتقييم مبتكرة وسائل الكمية تستخدم هل-4
 والعقاب؟ لمثواب واضحة سياسة هناك هل-5
 باإلنتاج؟ الحوافز ربط يتم هل-6
 الحوافز؟ و المكافّات توزيع في تمييز يوجد هل-7

 :الوظيفي الرضا مستوي
 الوظيفي؟ اداؤك عن راض أنت هل-1
 الوظيفي؟ الرضا مستوى لزيادة قرارات أي اتخاذ تم هل-2



 
 


