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 جهاز إلادارى القياس رضا  تقرير نتائج
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 الرضانسبة  معـــــايير التقـــييم

: متطلبات الوظيف
ً
 ة : أوال

 68% يتطابق تخصصك ومؤهلك مع وظيفتك الحالية  1-1

 68% يستخدم معيار الكفاءة كأساس إلختيار وترقية القيادات إلادارية  1-2

 48% معايير إختيار و ترقية القيادات إلادارية معلنة للجميع  1-3

 55% تقييم أداء العاملين بواسطة املديرين يقوم على آليات موثقة  1-4

 60% يتم ربط الحوافز واملكافآت بمستوى ألاداء  1-5

 80% تم تسليمك كارت التوصيف الوظيفى)إلاختصاصات( 1-6

 60% تحقق وظيفتك طموحاتك فى املستقبل 1-7

 64% يتم توزيع أعباء العمل بالتناسب مع وقت العمل 1-8

 66% يتوافر مناخ عمل مناسب لتحقيق ألاعباء الوظيفية 1-9

 88% يفيد تعاونك مع زمالئك فى تعظيم خبراتك املهنية 1-11

 55% تدعم إلادارة مبادىء مشاركتك فى إتخاذ القرار   1-11

: الدورات التدريبية ومتطلبات التنمية البشرية
ً
  :ثانيا

 52% التدريبيةاملتاحة مع إحتياجات العملتتفق الدورات  2-1

 52% توفر إدارة املعهد التسهيالت الالزمة لإللتحاق بالدورات التدريبية 2-2

 52% يستفاد من التدريب فى تحسين ألاداء الفعلى للعمل 2-3

 للمخطط التدريبى 2-4
ً
 55% يتم تنفيذ التدريب وفقا

: التسهيالت الداعمة
ً
   :ثالثا

 68% إدارة املعهد التأمين الصحى على العاملين توفر  3-1

 92% توفر إدارة املعهد خدمات النقل بشكل مالئم 3-2

 64% توفر إدارة املعهد خدمات الكافيتيريا بأسعار مناسبة 3-3

 60% يوفر املعهد تسهيالت إلستكمال املراحل التعليمية والدراسات العليا 3-4

 80% يوفر املعهد خدمات بنكية مناسبة  3-5

: جودة بيئة العمل وإتاحة املعلومات
ً
 :رابعا

 80% تتصف بيئة العمل باملالئمة من حيث املساحة 4-1

 96% تتصف بيئة العمل باملالئمة من حيث التجهيزات املكتبية 4-2

 80% تتصف ثقافة املعهد بسيادة القيم وألاخالقيات  4-3

 55% يتناسب الراتب مع مهام وظيفتك 4-4

 68% تتناسب الئحة ألاجازات مع ظروف العمل 4-5

 64% تتسم الئحة الجزاءات بالعدالة واملساواة  4-6

 84% تتوافر ألاساليب التكنولوجية لتسهيل آداء ألاعمال 4-7

 56% توفر إلادارة القوانين واللوائح وتعديالتها للجميع   4-8

 الجهاز إلادارى  5معيار 

 R5-01 كود إلاستبيان

 46 عدد العينة

 2118يوليو  تاريخ إلاستبيان
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تى:
َ
 وفى ضوء النتائج تتلخص النقاط التى تحتاج إلى تحسين فى الا

 معلنة للجميعيجب أن تكون معايير اختيار وترقية القيادات الادارية  -1

2-  
 
 ليات موثقةتقييم اداء العاملين بواسطة املديرين يقوم على ا

3-  
ً
 للمخطط التدريبى  يتم تنفيذ التدريب وفقا

  الوظيفةيتناسب الراتب مع مهام  -4

 يسعى الرؤساء الى توفير عناصر التشجيع والتحفيز -5

 دور املعهد فى تحقيق احتياجات سوق العمل من الخريجين مرض ى -6

 

 
ً
تى من إلاجراءات الرضا معدالتلتحسين  يقترحوأخيرا

َ
 :الا

 عالن الداخلى واللقاءات املجمع معايير اختيار وترقية القيادات الادارية من خالل الا عن عالن الا  .1

 شارك فى اعدادها الجميع ومعلنة.يتقييم اداء العاملين من خالل استمارة تقييم  .2

 ربط الحوافز واملكافأت  بمستوى الاداء  .3

 تسليم كارت الوصف الوظيفى على جميع العاملين. .4

 لخط  التدريب املعلنة. .5
ً
 مراعاة التدريب وفقأ

 تشكيل لجنة ألعادة هيكلة املرتبات  .6

 بروتوكوالت مع بعض الشركات واملؤسسات لتدريب وتوظيف الخريجين.و عدة لقاءات مع الاطراف املجتمعية عقد  .7

 انشاء رابطة ملتابعة وتوظيف الخريجيين .8

 

 يعتمد,,,

 

 ألامين العام   

 م/ وليد الدهشان

 

 

 76% عالقتك املباشرة وغير املباشرة بالقيادات إلادارية وألاكاديمية تتصف بالشفافية 4-9

 84% العالقة بينك والرئيس املباشر يسودها الود وإلاحترام 4-11

 فى مصلحة  4-11
ً
 88% العملالتعاون بينك وبين رئيسك املباشر دائما

 60% تتوفر الجوانب الترفيهية وإلاجتماعية للتخفيف من عبء العمل  4-12

 44% يسعى الرؤساء إلى توفير عناصر التشجيع والتحفيز  4-13

 52% توفر إلادارةأوج  التقدير والتكريم 4-14

: أنشطة ضمان الجودة وخدمة املجتمع
ً
 :خامسا

 60% وفعالنشاط وحدة ضمان الجودة ملموس  5-1

 %68 دور املعهد فى تحقيق متطلبات ألاطراف املجتمعية مرض ى 5-2

 %50 دور املعهد فى تحقيق إحتياجات سوق العمل من الخريجين مرض ى 5-3


