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 :المقدمة 

 

كيف ال وهي التي تدير .الزاوية في العملية االدارية الي منشاة  رادارة الموارد البشرية هي حج عتبرت     
ومن زاوية  اخرى نراها , زاويةن م هذا وتوجهها  لتحقيق االهداف المؤسسية لديها  وتضبط الموارد المادية

ادارت فمحدودية  الموارد المادية , المنشاة وتعتبر رافعه لها نة مع باقي العمليات االدارية في و مر ب تتداخل
عملية التنبؤ خالل من  ,الموارد البشرية علىز واالهتمام الى التركيوصلة لدى اصحاب القرار الب

مرورا باالمان الوظيفي واالحتفاظ بالموظفين والتحفيز  ,واالستقطاب والتعيين والتدريب  والتطوير والتمكين
البتكار االبداع وا تشجيعو  ,ين الموظفينوتقوية وتفعيل قنوات االتصال والتفاعل في ب ,والمكافات والحوافز

ذلك سيصب في مصلحة المؤسسة وتحقيق االهداف المنشودة وتطبيق ل ك. والتعلم والتطوير المستمر
وضمن منهجيات معدة مسبقا وقابلة  ,وميةمن خالل القيام باعمالهم الي عملي لرؤية و رسالة المؤسسة

وري اخذ التغذية الراجعه من الموظفين لتكون مدخال وبالتالي يتطلب من االدارات وبشكل دقياس لل
واضافة  بما يحقق مصلحة االدارة ومصلحة الموظفين لديها.للتطوير وتحسين االداء المؤسسي بشكل عام 

ة عدة ييصعب ادارته وبالتالي تم اعداد هذا االستقصاء لقياس فاعل هقياس بالن ما يصع. قيمة للمتعاملين
وتكون مخرجاتنا هي مدخالت في تطوير  ,من معايير جائزة الملك عبد اهلل للتميزمنهجيات لعدة معايير 

وتحقيق مستويات رضا عالية على كافة  .ظفيهامو  ةيعمليات المؤسسة وتطوير قدرة ومهارة  وانتاج
فيما   4102الى  4102ة للمؤسسة لالعوام من ييجتكما ورد بالخطة الخطة االسترا ,المستويات االدارية

 . (التحسين المستمر)نسبة الرضا والتفاعل الوظيفي  يخص

 

 :اهداف الدراسة 

تهدف الدراسة الى قياس درجة الرضا الوظيفي والتفاعل لدى العاملين في المؤسسة من خالل محاور 
 : تمثل مقاييس لالداء رئيسية

 .سياسة المؤسسة  (0

 .الوظيفي واشراك الموظفين  االرض (4
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 .التحفيز  (3

 .بيئة العمل  (2

 .عالقة المؤسسة باصحاب العالقة الخارجيين  (5

 .التدريب والتطوير (6

 

وذلك للتعرف على مواطن الخلل في المؤسسة  تمهيدا لمعالجتها وتحقيق مستويات رضا ايجابية   
والوقوف على انطباعات  دة  وكفاءة وفعالية لجميع المتعاملينلينعكس على تقديم الخدمة بجو 
المؤسسي وتحقيق مصالح واهداف لالرتقاء بالعمل  ليها سابقةإشار مالالموظفين من خالل المحاور 

 .المؤسسة والموظفين والمتعاملين 

 

 : منهجية الدراسة 

 

المديرية العامة  :اوال  ,االقراض الزراعي يع موظفي مؤسسةمج على اشراك اعتمدت الدراسة   
من .دراسة للكمجتمع  , فرع (44)عدد الفروع  :ثالثا  , ادارات(  3) االدارات االقليمية :ثانيا 

  6سؤال مقسمة الى  20االستبانة  تضمنتخالل  تعميم االستبانة على كافة الموظفين بالبريد و 
ستبانات من عدد اال %25 ه  وتم استرجاع ما نسبتهة مبينة باهداف الدراسة اعاليمحاور رئيس

 .الكلي 
 

  :التحليل ااسلوب 
   تم استخدام برنامجspss   في تحليل النتائج واحتساب التكرارات والنسب المئوية السئلة االستبيان

 .واحتساب  التكرارات 

 

  لالجابات ء اوزان اتم اعط: 

 غير موافق ال اعرف موافق موافق بشدة االجابة
غير موافق 

 بشدة
 0 4 3 2 5 الوزن
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 ال بناء على المعادلة التالية ؤ تم احتساب معدل الرضا عن كل س: 

تكرار  +3 *تكرار اجابة ال اعرف  +2 *تكرار اجابة موافق +5* موافق بشدة تكرار اجابة) ) =معدل الرضا 
 ((5*مجموع االجابات \( 0*تكرار اجابة غير موافق بشدة + 4*اجابة غير موافق 

  

 ان السته بناءا على المعادلة التاليةير من محاور االستبتم احتساب معدل الرضا عن كل محو: 

 عدد االسئلة/(معدل الرضا عن كل سؤال= )معدل الرضا للمحور 

 

 احتساب معدل الرضا العام حسب المعادلة التالية  تم: 

  عدد االسئلة الكلي /(عدد اسئلة المحور *حور ممعدل الرضا عن كل = معدل الرضا العام
 %011*لالستبانة 

 

 .وسؤال  كل محور نع ة لتوضيح معدالت الرضا والتفاعليانيتم ادراج الرسوم الب

 

لدراسة التحليلية لنتائج اا ءالبنا ان نضع على بساط الحوار (فريق معياري االفراد  ونتائج  االفراد )ويسرنا      
استبيان قياس الرضا والتفاعل لدى الموظفين معربين عن كامل الشكر والتقدير لكل من ساهم في انجاح هذا 

 .ان في جميع مراحله ياالستب
 
 
 
 



6 | P a g e 
 

 :ملخص  الدراسة 

 

ان هناك  4105االحصائي الستبانة قياس الرضا والتفاعل لدى الموظفين للعام  لاظهرت نتائج التحلي   
وحصل تقدم في نتائج قياس , 4102مقارنة مع نتائج  قياس الرضا للعام ( % 6) انحراف ايجابي بحدود 

اف ايجابي فاق محوري عالقة المؤسسة باصحاب العالقة الخارجيين والتدريب والتطوير وبمعدل انحر 
بمحوري سياسة المؤسسة و بيئة ( % 2)بينما عكست النتائج وجود انحراف ايجابي بحدود    ,%(2)

العمل وهو دون المنشود وسيتم التركيز على هذه المحاور كاهمية نسبية لمحاولة معالجة االختالالت 
 هرظاوتحسين وتطوير بيئة العمل وسياسة المؤسسة ووضع ذلك في التوصيات لمتخذي القرار وكما هو 

 :ادناه (  0)والرسم البياني رقم  (0 )لجدول التوضيحي رقم با

 

 (1)جدول رقم 

 (:4115 -4112)الل الفتره خمقارنة نتائج الرضا والتفاعل لدى الموظفين 

 االنحراف  2014 2015 المحور

 %4.43 %59.40 %63.83 سياسة المؤسسة

 %4.71 %65.30 %70.01 رضا الموظفين واشراكهم

 %5.89 %56.40 %62.29 التحفيز

 %3.86 %68.60 %72.46 بيئة العمل

عالقة المؤسسة باصحاب العالقة 

 نيالخارجي
76.49% 72.00% 4.49% 

 %7.25 %63.40 %70.65 التدريب والتطوير

 5.20 %64.25 %69.45 مؤشر الرضى العام% 
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 (2)الرسم البياني رقم 
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  سياسة المؤسسة: االول رالمحو
 

مبين  وكما هو (%63.33 )معدل الرضا العام على هذا المحور انات االحصائية انيتشير الب 
قياس  معياروحسب كل   ( 4) الرسم البياني رقمو  (4) بالجدول التوضيحي رقم  ادناه

 (.6)وعددها
 

 (1)الجدول رقم 

 

 النسبة السؤال

 %51.11 .وتطوير الرؤيا والرسالة واالهداف االستراتيجبة ؟يتم اشراكك في اعداد خطط العمل 

 %62.45 ؟تاخذ المؤسسة بعين االعتبار احتياجاتك وتوقعاتك عند قياماه بمهامها عند تطوير وتقديم الخدمة

والمكافات الخ  الزيادات السنوية. االحالل الوظيفي .ت التدريبءاافؤ الفرص عند تطبيق انظمة واجراتضمن المؤسسة الشفافية وتك
 ؟...

63.62% 

 %65.21 هناك الية ومعايير واضحة لضمان تكافؤ الفرص عند تعيين الموظفين ؟

 %61.55 هناك الية واضحة لتقييم اداء الموظفين ؟

 %64.36 تطبق المؤسسة منهجية لقياس رضا الموظفين بشكل دوري وتحليل نتائجها ونشرها بشفافية واجراء تحسينات بناء على النتائج 
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 (1) الرسم البياني رقم 

 

 
بينما كانت ادنى ( % 62.55)حيث ظهر ان هناك الية واضحه لتقييم اداء الموظفين وبنسبة 

ف االستراتيجية بخطط العمل وتطوير الرؤيا والرسالة واالهدا نسبة بخصوص اشراك الموظفين
 ( %55.25)وبنسبة 

  

يتم اشراكك في 
اعداد خطط 

العمل وتطوير 
الرؤيا والرسالة 

واالهداف 
 .االستراتيجبة ؟

تاخذ المؤسسة 
بعين االعتبار 
احتياجاتك 

وتوقعاتك عند 
قياماه بمهامها 

عند تطوير 
 وتقديم الخدمة؟

تضمن المؤسسة 
الشفافية وتكافؤ 

الفرص عند 
تطبيق انظمة 
واجراءات 

االحالل .التدريب
.  الوظيفي 

الزيادات السنوية 
والمكافات الخ 

 ؟...

هناك الية 
ومعايير واضحة 
لضمان تكافؤ 
الفرص عند 

تعيين الموظفين 
 ؟

هناك الية 
واضحة لتقييم 
 اداء الموظفين ؟

تطبق المؤسسة 
منهجية لقياس 
رضا الموظفين 
بشكل دوري 

وتحليل نتائجها 
ونشرها بشفافية 

واجراء 
تحسينات بناء 
 على النتائج 

59.79% 

62.45% 
63.62% 

65.21% 

67.55% 

64.36% 
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 الرضا الوظيفي واشراك الموظفين : المحور الثاني 

 
 

مبين  وكما هو %(21.10)انات االحصائية ان معدل الرضا العام على هذا المحور يتشير الب
 ( 03)قياس وعددها  معياررقم وحسب كل   (3)  الرسم البيانيو  ( 3) بالجدول التوضيحي  ادناه

 

 

 

 (3) الجدول التوضيحي رقم 

 النسبة السؤال

 %12.23 يوجد لديك وصف وظيفي وتتم مراجعته بشكل دوري؟ 

 %61.51 لمؤسسة بتشجيع العمل بروح الفريق الواحد وتشكيل  لجان العمل الخ؟ا تقوم 

 %62.34 تقوم االدارة باخذ افكار الموظفيين عند اتخاذ القرار ؟ 

 %61.45 تحرص المؤسسة على سماع مقترحات الموظفين فيما يخص تطوير العمال  ؟ 

 %10.43 ارى ان توجيهات االدارة العليا تمثل محاوالت ايجابية لتصحيح االنحرافات  ؟ 

 %64.11 يساهم نظام ادارة الجودة الشاملة في تخفيف الضغوطات على الموظف ؟ 

 %65.14 تحرص المؤسسة على حل ومعالجة مشاكل الموظفين ؟ 

 %66.11 مستواي الوظيفي يتاسب مع المؤهالت العلمية وسنوات الخدمة ؟ 

 %11.55 عليه الشروط ؟ نطبقن تميحقق نظام اسكان الموظفين الرضا الوظيفي ل 

 %16.06 اشعر باطمئنان وراحة بالعمل ؟ 

 %13.01 بعه في تنقالت الموظفين تراعي االستقرار في العمل ؟المتااللية 

 %11.10 اشعر ان الموظف في الميدان جزء من عملية التحديث ؟ 

 %13.11 تقوم المؤسسة بتمكين الموظفين من خالل تفويض الصالحات  
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 (3) الرسم البياني رقم 
 

 
 

 
تحقيق نظام اسكان الموظفين الرضا الوظيفي وبنسبة  عند السؤال عن مدىوجاءت اعلى نسبة 

ت ادنى النسب في هذا ءويليها شعور الموظف باطمئنان وراحة في العمل بينما جا( % 22.55)
 . ( %64.32)عندما سئل الموظف عن مدى االخذ بافكاره عند اتخاذ القرار وبنسبة المحور 

  

يوجد لديك  
وصف 
وظيفي 
وتتم 

مراجعته 
بشكل 
 دوري؟

تقوم 
المؤسسة 
بتشجيع 
العمل 
بروح 
الفريق 
الواحد 

وتشكيل  
لجان العمل 

 الخ؟

تقوم  
االدارة 

باخذ افكار 
الموظفيين 
عند اتخاذ 
 القرار ؟

تحرص  
المؤسسة 
على سماع 
مقترحات 
الموظفين 
فيما يخص 

تطوير 
 العمال  ؟

ارى ان  
توجيهات 
االدارة 

العليا تمثل 
محاوالت 
ايجابية 
لتصحيح 

االنحرافات  
 ؟

يساهم  
نظام ادارة 
الجودة 

الشاملة في 
تخفيف 

الضغوطات 
على 

 الموظف ؟

تحرص  
المؤسسة 
على حل 
ومعالجة 
مشاكل 

الموظفين 
 ؟

مستواي  
الوظيفي 

يتاسب مع 
المؤهالت 
العلمية 
وسنوات 
 الخدمة ؟

يحقق  
نظام 

اسكان 
الموظفين 
الرضا 

الوظيفي 
لمن تنطبق 

عليه 
 الشروط ؟

اشعر  
باطمئنان 
وراحة 
 بالعمل ؟

االلية 
المتبعه في 

تنقالت 
الموظفين 
تراعي 

االستقرار 
 في العمل ؟

اشعر ان  
الموظف 

في الميدان 
جزء من 
عملية 

 التحديث ؟

تقوم  
المؤسسة 
بتمكين 

الموظفين 
من خالل 
تفويض 

 الصالحات 

72.23% 

68.51% 

62.34% 

67.45% 

70.43% 

64.89% 65.74% 
66.91% 

77.55% 
76.06% 

73.09% 
71.70% 

73.19% 
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 التحفيز: المحور الثالث 
 

وكما هومبين  (%64.45)انات االحصائية ان معدل الرضا العام على هذا المحوريتشير الب   
) وعددها  وحسب كل موشر قياس ( 2) الرسم البياني رقمو  (2) بالجدول التوضيحي رقم  ادناه

2. ) 
 

 (4) الجدول التوضيحي رقم 

 

 النسبة السؤال
 %60.53 تطبق المؤسسة نظام لتحفيز الموظفين ومكافاتهم بناء على جهودهم ؟

 %62.13 تطبق المؤسسة مبدا العدالة والشفافية في منح المكافات والحوافز ؟

 %63.01 .اهدافهم الشخصية تقوم المؤسسة بدعم وتشجيع الموظفين لتطوير قدراتهم وتحقيق 

 %63.40 تقوم المؤسسة بابقاء الموظفين على اطالع دائم باالمور االدارية الحالية والمستقبلية ومساعدتهم على الشعور بارتباط اكبر بعملهم

 
 

 ( 4)الرسم البياني رقم 

 
 

 
 

 

 

تطبق المؤسسة نظام 
لتحفيز الموظفين 

ومكافاتهم بناء على 
 جهودهم ؟

تطبق المؤسسة مبدا 
العدالة والشفافية في 

منح المكافات والحوافز 
 ؟

تقوم المؤسسة بدعم 
وتشجيع الموظفين 
لتطوير قدراتهم 
وتحقيق اهدافهم 

 .الشخصية 

تقوم المؤسسة بابقاء 
الموظفين على اطالع 
دائم باالمور االدارية 
الحالية والمستقبلية 
ومساعدتهم على 

الشعور بارتباط اكبر 
 بعملهم

60.53% 

62.13% 

63.09% 63.40% 



13 | P a g e 
 

 بيئة العمل: المحور الرابع 
 

 وكما هومبين ادناه( %24.26) انات االحصائية ان معدل الرضا العام على هذا المحوريتشير الب    
 ( .5) وحسب كل موشر قياس وعددها   ( 5) الرسم البياني رقمو  (5) بالجدول التوضيحي رقم 

 

 (5) الجدول التوضيحي رقم 

 النسبة السؤال

 %63.4 .االبتكار واالبداع لدى الموظفين  نشاطات تدعم المؤسسة 

 %64.61 .يوجد تواصل متبادل دوري وفعال بين موظفين المؤسسة من خالل اساليب التواصل المختلفة مثل االجتماعات واللقاءات والبريد االلكتروني 

 %66.11 .تقوم ادارة المؤسسة بتوفير بيئة عمل امنه وصحية للموظفين 

النمام العمل والمهام ولضمان وصول الموظفين والمعنيين الى المعلومة الصحيحة وفي الوقت توفر المؤسسة عدد مناسب من اجهزة الحاسوب واالنظمة 
 %12.55 .المناسب 

 %12.66 .على سرية وامن المعلومات بكافة اشكالها من التلف والسرقة والفقدان  تقوم المؤسسة بالحفاظ 

 %11.36 .للعمل تقوم المؤسسة باستمرار ضمان توفر اللوازم والقرطاسية الالزمة 

التميز وغيرها  تفوم المؤسسة وبشكل دوري بعقد ورشات توعية بالمفاهيم االدارية المختلفة مثل ادارة المعرفة وادارة المشاريع وادارة المخاطر ومفاهيم
. 12.11% 

االسكان وصندوق االدخار و عروض خاصة تفوم المؤسسة بتطبيق برامج الرفاه للموظفين مثل صندوق االدخار وجمعية موظفي المؤسسة وصندوق 
 %66.31 .على الهواتف النقالة واالجهزة الخلوية 

 %13.14 .هناك سياسة لدى المؤسسة لتشجيع الموظفين على تبادل المعرفة بهدف تحقيق مبدا التواصل لكافة المستويات االدارية 
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 ( 5)الرسم البياني رقم 

 

 
 

 
االبتكار واالبداع لدى  نشاطات دعم المؤسسة حيث جاءت ادنى النسب عند سؤال الموظف عن 

ت اعلى النسب في مجال ان المؤسسة تشجع ءوبالمقابل جا,( % 63.2)بنسبة الموظفين 
 ( % .33.52)الموظفين على تبادل المعرفة وبنسبة 

 

  

تدعم المؤسسة 
نشاطات  

االبتكار واالبداع 
 .لدى الموظفين 

يوجد تواصل 
متبادل دوري 
وفعال بين 
موظفين 

المؤسسة من 
خالل اساليب 

التواصل 
المختلفة مثل 
االجتماعات 
واللقاءات 
والبريد 
 .االلكتروني 

تقوم ادارة 
المؤسسة 

بتوفير بيئة 
عمل امنه 
وصحية 
 .للموظفين 

توفر المؤسسة 
عدد مناسب من 

اجهزة 
الحاسوب 

واالنظمة النمام 
العمل والمهام 

ولضمان وصول 
الموظفين 

والمعنيين الى 
المعلومة 

الصحيحة وفي 
الوقت المناسب 

. 

تقوم المؤسسة 
بالحفاظ  على 
سرية وامن 

المعلومات بكافة 
اشكالها من 

التلف والسرقة 
 .والفقدان 

تقوم المؤسسة 
باستمرار ضمان 

توفر اللوازم 
والقرطاسية 
 .الالزمة للعمل 

تفوم المؤسسة 
وبشكل دوري 
بعقد ورشات 

توعية بالمفاهيم 
االدارية 

المختلفة مثل 
ادارة المعرفة 

وادارة 
المشاريع 

وادارة المخاطر 
ومفاهيم التميز 

 .وغيرها 

تفوم المؤسسة 
بتطبيق برامج 

الرفاه للموظفين 
مثل صندوق 

االدخار وجمعية 
موظفي 

المؤسسة 
وصندوق 
االسكان 
وصندوق 
االدخار و 

عروض خاصة 
على الهواتف 

النقالة واالجهزة 
 .الخلوية 

هناك سياسة 
لدى المؤسسة 

لتشجيع 
الموظفين على 
تبادل المعرفة 
بهدف تحقيق 
مبدا التواصل 

لكافة 
المستويات 

 .االدارية 

63.40% 64.68% 66.17% 
72.55% 72.66% 

79.36% 
82.98% 

66.38% 

83.94% 
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  الخارجيينعالقة المؤسسة باصحاب العالقة : المحور الخامس 
 

وكما هومبين  (%26.25) انات االحصائية ان معدل الرضا العام على هذا المحوريتشير الب     
 ( .3) وحسب كل موشر قياس وعددها  (6) والجدول التوضيحي رقم  ( 6) ادناه بالرسم البياني

 
 (6) الجدول رقم 

 

 النسبة السؤال
 %61.45 للمؤسسة دور واضح في خدمة المجتمع ؟ 

 %15.16 ها وتحقيق التعاون المتبادل ؟ينتعمل المؤسسة على نقل المعرفة الى جهات حكومية اخرى بهدف تطوير اداة هذه الجهات وتحس 

 %16.06 تقدم المؤسسة المشورة الفنية الصحاب العالقة المعنيين بخدماتهم في المجاالت التي تعني عمل المؤسسة ؟  

 

 

 (6) الرسم البياني رقم 

 

 

 
 

  

للمؤسسة دور واضح في  
 خدمة المجتمع ؟

تعمل المؤسسة على نقل  
المعرفة الى جهات 

حكومية اخرى بهدف 
تطوير اداة هذه الجهات 

وتحسينها وتحقيق التعاون 
 المتبادل ؟

تقدم المؤسسة المشورة  
الفنية الصحاب العالقة 
المعنيين بخدماتهم في 

المجاالت التي تعني عمل 
 المؤسسة ؟ 

67.45% 

85.96% 
76.06% 
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 التدريب والتطوير: المحور السادس 

 
وكما هومبين ادناه  (%21.65) انات االحصائية ان معدل الرضا العام على هذا المحوريتشير الب

 :( 6) وحسب كل موشر قياس وعددها  (2) والجدول رقم  ( 2) بالرسم البياني رقم
 

 (7) الجدول التوضيحي رقم 

 

 النسبة السؤال

 %11.11 .تقوم المؤسسة بتوعية الموظف الجديد بالقوانين واالنظمة والتعليمات من خالل عقد برامج تدريبية لهم  

 %61.11 .تقوم المؤسسة بتحديد االحتياجات التدريبية للموظفين ضمن خطط تدريبية بناء على االحتياجات  

 %61.51 .تقوم المؤسسة بعقد ورشات توعية وحسب الحاجة باالمور االدارية والفنية الخاصة بطبيعه عمل المؤسسة  

 %11.31 .الدورات التدريبية التي تعقدها المؤسسسة ذات مردود ايجابي على اداء الموظفين  

 %13.40 .استطيع حضور اي دورة تدريبية تساعد في اثراء معلوماتي وخبراتي العملية وتطوير مساري الوظيفي  

 %61.13 .اجد ان وقت عقد الدورات مناسب  

 

 (1) الرسم البياني رقم 

 

 

 

 : ابرز النتائج جاءت كما يلي*

تقوم المؤسسة  
بتوعية الموظف 
الجديد بالقوانين 

واالنظمة 
والتعليمات من 

خالل عقد برامج 
 .تدريبية لهم 

تقوم المؤسسة  
بتحديد االحتياجات 
التدريبية للموظفين 

ضمن خطط 
تدريبية بناء على 

 .االحتياجات 

تقوم المؤسسة  
بعقد ورشات 
توعية وحسب 
الحاجة باالمور 
االدارية والفنية 
الخاصة بطبيعه 
 .عمل المؤسسة 

الدورات التدريبية  
التي تعقدها 

المؤسسسة ذات 
مردود ايجابي على 

 .اداء الموظفين 

استطيع حضور  
اي دورة تدريبية 
تساعد في اثراء 

معلوماتي وخبراتي 
العملية وتطوير 
 .مساري الوظيفي 

71.91% 

69.89% 
68.51% 

71.38% 

73.40% 
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  (  65.25 )لجميع المحاور لرضا والتفاعل العام ابلغ معدل قياس% 

 بمحور عالقة المؤسسة باصحاب العالقة الخارجيين في االستبيان بلغ اعلى معدل قياس رضا 
 . % (31) بحدود 

  بلغ  والرضا عن سياسة المؤسسة  % ( 64.45)بلغ ادنى معدالت الرضا بمحوري التحفيز
(63.33) % . 

 تعملهل ا سئل الموظف ماالسئلة الفرعية التى عكست اعلى معدالت رضا كانت عند 
على نقل المعرفة الى الجهات الحكومية بهدف تطوير اداة هذه الجهات وتحسينها المؤسسة 

يليها انطباعات الموظفين عن قيام  ,%(35.56)؟ حيث بلغت  وتحقيق التعاون المتبادل 
التواصل لكافة المستويات  أبتشجيع الموظفين على تبادل المعرفة بهدف تحقيق مبدالمؤسسة 

 . %(33.52)حيث بلغت  االدارية
   قيام االسئلة الفرعية التي عكست ادنى مستويات رضا ظهرت عندما سئل الموظف عن مدى

% (55.25 )ةبوكانت بنس. ؟باشراكه باعداد الرؤيا والرسالة واالهداف االستراتيجيةالمؤسسة 
 نظاملق المؤسسة ييليها  انطباعات الموظفين عن مدى تطب, ضمن محور سياسة المؤسسة 

 محور ضمن% (61.53)ت بنسبة ءالموظفين ومكافاتهم بناء على جهودهم ؟ وجا تحفيز
 .التحفيز 
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 : التوصيات 
والخطة  توسيع قاعدة اشراك الموظفين في اعداد خطط العمل وتطوير الرؤيا والرسالةلتوصية با (0

واالخذ  ع واشراك الموظفيناطالرة على المدراء بضرو  التاكيدمن خالل  واالمور االدارية االستراتيجية
 . بافكارهم وبشكل موثق اصوليا 

التوصية بضرورة التعريف اكثر بالرؤيا والرسالة لجميع المعنيين من خالل رسائل الكترونية على  (4
طباعتها تلقائيا اسفل  كشوفات الرواتب االلية وطباعتها على نماذج الكتب  النظام المالي والقروض او

 .من المؤسسة  الرسمية الصادرة

لجماعي لتسخير والعمل ا اعادة تفعيل جائزة الفرع المتميز لدعم العمل بروح لفريق الواحدالتوصية ب (3
ضمن االسس الموضوعة  ية للتميزستحقيق المبادئ االسا عمل تنافسية و بيئة وخلق االبداع والتميز

 . الجائزةسابقا لهذه 

الطالق العنان لدى الموظفين  ل دوري كل شهرينكوبشاعادة تفعيل جائزة افضل مقترح التوصية ب (2
وتحقيق االهداف الشخصية  وتعميم افضل الممارسات التحسين المستمر و للتطوير واالبداع واالبتكار

 . الجائزةقا لهذه لالسس المعدة ساب اوفق والمؤسسية سوية
ت لتصبح تغطي المصاريف التوصية باعادة النظر بتعليمات التدريب الداخلي في بند بدل المواصال (5

 . على التدريباالقبال  ةللتنقل ولزياد الفعلية

لزام المشتركين بالدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات بتزويد مديرية مركز التدريب بالمادة إالتوصية ب (6
 .العلمية وتعميمها على الموظفين لزيادة التفاعل  والتواصل وتبادل الخبرات وتعميم االستفادة

تقديرا  ونظامي وبشكل متكرر لالفراد والجماعات على الحوافز المادية والمعنوية التوصية بالتركيز (2
لتحفيز   out  lookوتعميم ذلك على اللوحات االعالنية والموقع االلكتروني و على  للجهود المبذولة

افضل وتطبيق  تعميم باقي الموظفين ولتعميم الفائدة واالستفادة من انجازات الموظفين ووضع ارضية ل
 .الممارسات 

 .ناحية المبالغ المصروفة تقديرا للجهود  في سياسة منح المكافات والحوافز منالتوصية باعادة النظر  (3
من خالل  تنقالت لتغطي كافة الموظفين الجددالتوسع بمنح عالوة اقتناء السيارة وبدل الالتوصية ب (5

 .رصد المبالغ في الموازنة العامة للمؤسسة 
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 .التوصية بصرف عالوة اقتناء سيارة لموظفي الفئة الثالثة  (01
موظفي الفئة الثالثة بفرق معايير الجائزة ما امكن وحسب  زيادة تمثيلالتوصية بضرورة  (00

 .االختصاص 

التوصية باجراء استقصاء او مقابالت شخصية او استبيان لقياس مدى رضا الموظفين عن  (04
ولجنة صندوق اسكان موظفي التضامن  جان الداخلية كلجنةاللالخدمات المقدمة لهم مثل خدمات 

مدى من خالل  االدخار لجنة صندوق و  جمعية موظفي مؤسسة االقراض الزراعي المؤسسة ولجنة
وسرعه االستجابة الشفافية والعدالة باالجراءات وكذلك مدى المام وتعاون وتعامل اعضاء هذة اللجان 

 .ودقة المعلومة  لموظفي الموارد البشرية والرواتب 
ها ايجازات بحيث يشمل الجزء االول من( هذه مؤسستي )التوصية باصدار نشرة الكترونية دورية  (03

ت المؤسسة  والجزء االخر يكون الرافد له مشاركات الموظفين الثقافية والعلمية عن اهم انشطة وفعاليا
تنشر على الموقع االلكتروني للمؤسسة والبريد ,ومواضيع  مالية واقراضية حديثةواالجتماعية 

 .للموظفين  االلكتروني

 

 
 


