
 
 

  ألعضاء هيئة التدريس قياس الرضا الوظيفيم
 المحور األول: الرضا عن مجال وطبيعة العمل:

 الميام التدريسية التي أقوم بيا في المؤسسو مناسبة. -1

 توزع األعباء التدريسية وفقا لمتخصص. -2

 توزع األعباء التدريسية وفقا لمدرجة العممية. -3

 عممية وفقا لمتخصص والخبرة.يوزع اإلشراف عمى الرسائل ال -4

 تحرص المؤسسو عمى توفير إمكانات ومصادر تمويل البحث العممي التربوي. -5

 الدعم المالي لمبحث العممي كاف. -6

 المحور الثاني: الرضا عن النمو المهني والتطور

 تتيح المؤسسو الفرص لزيادة معموماتي ومياراتي. -1

 عضاء ىيئة التدريس.تعمل المؤسسو عمى تنمية قدرات أ -2

 تدعم المؤسسو تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس. -3

 تتسم معايير الترقي في العمل بالعدالة والموضوعيو. -4

 تدفع المؤسسو العاممين إلى تحقيق النمو الميني وتشجعو. -5

 تراعي المؤسسو حقوق الممكية الفكرية والنشر لكافة أعضائيا. -6

 عن األسلوب ونمط القيادة وصناعة القرار في المؤسسه:المحور الرابع: الرضا 

 أشارك في صناعة القرارات المؤثرة في المؤسسو. -1

 تتسم قرارات المؤسسو بالموضوعيو. -2

 أثق في الفريق االداري لممؤسسو. -3

 يدعمني رؤسائي في أدائي لمميام المكمف بيا. -4

 سسو.أعمم بكل ما يدور من أعمال ومناقشات في المؤ  -5

 تدار جمسات مجمس القسم وحمقات البحث وفق أسموب ديمقراطي. -6

 تعالج القضايا والمشكالت اإلدارية داخل القسم بكفاءة واقتدار. -7

 يتسم القسم بتميز عممي في المؤتمرات والندوات العممية المحمية واإلقميميو. -8

 ن بيئة العمل والعالقات االجتماعية بين الزمالء في العمل المحور الخامس: الرضا ع

 تشجع المؤسسو المناقشة وقبول االختالف في الرأي. -1

 تتسم عالقاتي مع زمالء العمل بااليجابيو. -2



 عالقتي برؤسائي في العمل طيبو. -3

 تشجع المؤسسو العمل الجماعي. -4

 ممي (ألداء العمل بشكل جيد.توفر المؤسسو اإلمكانات الحديثة  )نظري وع -5

 المكتبات مزودة بكل ما يساعد عمى البحث العممي والتدريس. -6

 توجد قنوات اتصال فعالو بين األقسام وأعضائيا وبين األقسام بعضيا البعض وبين أقسام اإلدارة. -7

 تشجع المؤسسو النقد البناء. -8

 المحور السادس: االهتمام بوضع المؤسسه والوالء لها:

 أجد  نفسي متفقا مع الكثير من سياسات المؤسسو.-1

 ييمني كثيرا وضع ىذه المؤسسو التي اعمل بيا. -2

 توفر لي المؤسسو األمان الوظيفي. -3

  افخر بانتمائي ليذه المؤسسو وأدافع عنيا. -4
 مقترحات لتحسين األداء و تحقيق الرضا :
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