
 دولة ليبيا 

 وزارة التعليم

 جامعة سبها

 سبها بجامعة األداء وتقييم الجودة ضمان مكتب

 

 استبيان حول:

 لموظفي جامعة سبهاالرضا الوظيفي  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 انرجو منكم تعبئة هذ ،درجة الرضا الوظيفي لموظفي جامعة سبهاإلى التعرف على يهدف هذا االستبيان 

أن المعلومات المقدمة بتعتمد بدرجة كبيرة على دقة إجابتك. علماً  ان بدقة وموضوعية. كون صحة نتائجهياالستب

 .ستعامل بسرية ولن تستخدم إال لغايات البحث العلمي فقط منكم

 

 م والتقديرراوتفضلوا بقبول فائق االحت

 :البيانات الشخصية

 الجنس

 ذكر    أنثى 

 :الفئة العمرية

  سنة 30أقل من  سنة 39الى  30 من        سنة 49الى  40 من        فأكثر 50 من 

 :المؤهل العلمي

  متوسط دبلوم  دبلوم عالي         بكالوريوس          ماجستير  
 هادكتور   أخرى 

 :المسمى الوظيفي

  مدير   نائب مدير        رئيس قسم           موظف          أخرى.................. : 

 سنوات الخبرة

  سنوات 5أقل من   سنوات 10 الى 5من         سنوات 15 الى 11من       سنة 15اكثر من 



موافق  فييالوظ األداء

 بشدة

غير  محايد موافق

 موافق

غير موافق 

 بشدة

      ة عمليهفي ج ياراتهن ميقة لتحسيتم منحي فرصة حقي -1

      دية ألقوم بعملي بشكل جيلدي المعلومات الكاف -2

      ب ألداء العمليع للتوصل إلى أفضل األساليالتشجأتلقى  -3

      منحني عملي اإلحساس باإلنجاز الشخصيي  -4

      هة العمل الذي أقوم بيأحب نوع  -5

      و متوقع مني في العملهأعلم تماما ما   -6

      العمل إلتمامد هد من الجيأنا على استعداد لبذل المز  -7

      ام بعملي على نحو أفضليللقب يأبحث باستمرار عن أسال  -8

      ام بعمليية( للقيزانية )األفراد، المواد، الميلدي الموارد الكاف  -9

      تعد أعباء عملي معقولة -10

      ديبي بشكل جهتم االستفادة من مواي -11

      ة عمليهات جيداف وأولوهرتبط عملي بأيف يأدرك ك -12

      مهم هالعمل الذي أقوم ب -13

      م األداء الخاص بي انعكاس عادل ألدائيييعد تقي -14

      ق النتائجية تحقيأتحمل مسؤول -15

اكات ألي نظام أو قاعدة، أو الئحة دون الخوف من همكنني الكشف عن االنتي  -16

 االنتقام أو المساءلة

     

      ةيبياجاتي التدريد احتيتم تحدي  -17

      ةيئة العمل الداخليب

 إلنجازارات الالزمة هالمعرفة والم هفي القسم الذي أعمل بتمتلك القوى العاملة  -1

 ةيميداف التنظهاأل

     

      م من أجل انجاز العملهن أعمل معيتعاون األفراد الذي  -2

      ارات المناسبةهن بالميد الموظفيبتزو يهز القسم الذي أعمل فيتمي  -3

      ةيمقارنة بالسنة الماض هارات في القسم الذي أعمل بهتحسن مستوى الم  -4

م همكنين ال يف الذين ذوي األداء الضعيتم اتخاذ اإلجراءات للتعامل مع الموظفي  -5

 .مهن أدائيتحس

     

      البعض مهبعض مع المعلومات بتبادل هب أعمل الذي القسم في الموظفون قومي  -6

      جدارة نظام على هب أعمل الذي القسم في اتيالترق تعتمد  -7

      ةيموضوع قةيبطر األداء في التفاوت على التعرف تمي هب أعمل الذي القسم في  -8

      ةيعال جودة ذو عتبري هب أعمل الذي القسم في المنجز العمل  -9

      العمل أدوات من نيبالتمك اإلحساس نيالموظف لدى -10

      ةيعال بجودة وخدمات منتجات قدموني نيالذ نيالموظف ريتقد تمي -11

      واالبتكار اإلبداع على المكافئة تتم -12

      للعمل ديج مكان اهبصفت عملي ةهج أزكي -13

      السالمة عوامل مهل وتتوفر ةيالصح المخاطر من نيالموظف ةيحما تمي -14

      امههم إنجاز في ناجح هب أعمل الذي القسم -15

      ديج بشكل بعملي أقوم عندما رييتقد تمي -16



      العمل في تؤثر التي القرارات اتخاذ في إشراكي تمي -17

      اهداخل أفضل عمل فرصة عملي ةهج لي حيتت -18

 ومستوى واإلضاءة، الحرارة، ودرجة ج،يالضج مستوى: مثل) العمل ئةيب -19

 وجه أفضل على أداءه لي حيتت( النظافة

     

      المباشر سيبالرئ العالقة

      األخرى اةيالح ومتطلبات العمل نيب التوازن قيلتحق حاجاتي دعم على سييرئ عملي -1

      ةياديالق اراتيهم ارهإظ فرصة سييرئ لي حيتي  -2

      دةيمف أدائي حول المباشر سييرئ مع المناقشات تعتبر -3

      العمل في أدائي نيلتحس البناءة باالقتراحات دييتزو على سييرئ عملي  -4

      نيالموظف قدرات ةيتنم بدعم سييرئ قومي  -5

      قوله يعل نبغيي لما سييرئ صغيي  -6

      باحترام سييرئ عاملنيي  -7

      ريالتقد ستحقي سييرئ به قومي الذي العمل  -8

      سييبرئ الثقة لدي  -9

      والعمالء الزمالء مع التعامل

      .العمل في بزمالئك عالقتك  -1

      .العمل حجم زيادة عند لك زمالئك مساعدة  -2

      .العمل حجم زيادة عند لك زمالئك تقدير  -3

      .اإلدارة مع المتعاملين بجمهور عالقتك  -4

      .الجامعة في األخرى باإلدارات عالقتك  -5

      .اإلدارة تنظمها التي األنشطة في مشاركتك  -6

      الحوافز نظام

      .أدائك لمتابعة رئيسك من تتلقاه الذي الثناء  -1

      .عملك في الترقية إجراءات  -2

      الشهري الراتب موعد انتظام  -3

      .به تقوم الذي العمل حجم إلى بالنسبة راتبك مقدار  -4

      .مناسبة بطريقة المالية المكافآت توزيع  -5

      .الموظفين على الدوام خارج توزيع  -6

 


