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 استمارة استبيان
 -:                                 أوال : البيانات الشخصية والوظيفية

 العمر: -1
O      02إلي أقل من  02من    O  02إلي أقل من  02من 
O      02إلي أقل من  02من    O  02إلي أقل من  02من   
O      02إلي أقل من  02من    O  22إلي أقل من  02من   
O      22إلي أقل من  22من    O  سنة فأكثر 22من 

 
 -الحالة االجتماعية : -2

O      عزب أ   O متزوج  O مطلق 
 
 :المؤهل العلمي  -3

O     عدم إكمال االبتدائية    O ابتدائية 
O     إعدادية      O ثانوية 
O     متوسط      O جامعي 

        O دراسات عليا 
 
 -الوظيفة : -4

O    منتج      O موظف 
O    رئيس قسم     O )مدير إدارة )مكتب 

            O مستشار 
 
 عدد سنوات الخبرة : -5

O     أقل من سنتين        O  سنوات 2من سنتين إلي أقل من 
O     02إلي أقل من  سنوات  2من  O       سنة 02إلي أقل من  02من 
O     02إلي أقل من  02من             O 02 فأكثر 
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                                                                                                 يلي مجموعة من معايير توافق البرامج التدريبية مع متطلبات العمل ، بين درجة تحقيق كل منها )استنادا  فيما          ثانيا  : 
 أمام اإلجابة المناسبة :( √ لوجهة نظرك( وذلك بوضع عالمة )

 
 
  .                                                  . توافق البرامج التدريبية وحاجات المتدربين الفعلية 0
                                                    . مالئمة البرامج التدريبية ومؤهالت المتدربين العلمية. 0
                                                         . تستهدف البرامج التدريبية احتياجات مختلف فئات العاملين. 0
                                                             . البرامج التدريبية كافية من حيث العدد مع االحتياجات الفعلية. 0
                         الرغبة الشخصية للعاملين.   ى                                 . يتم ترشيح المتدربين اعتمادا  عل 2
                                                             . البرامج التدريبية كافية من حيث النوع مع االحتياجات الفعلية. 6
                                                                 . يتم تطوير إضافة برامج تدريبية استنادا  للمستجدات ومشاكل العمل. 7
 

                                        بااين درجااة تحقيااق كااال  منهااا )اسااتنادا  لوجهااة                                                      يلااي مجموعااة ماان معااايير اسااتخدم وسااائل التاادريب الحديثااة ،     فيمااا          ثانيااا  : 
                         ( أمام اإلجابة المناسبة : √                        نظرك( وذلك بوضع عالمة )

 
 
 (.. يتم استخدام وسائل تدريب حديثة مثل )دراسة الحالة ، والتدريب الذاتي والمنافسات0
 . يتم استخدام وسائل إيضاح مثل )النماذج وأجهزة الحاسوب وأجهزة العرض(.0
مكانيات تدريب حديثة. . توفير0                                            قاعات مزودة بأجهزة وا 
 . توفير الورش والمواد األولية التي يتطلبها البرنامج التدريبي.0
  . قيام المتدربين بزيارات إلي مواقع العمل من أجل صعوبات العمل الفعلية.2
   

                         ر أي منهاااا فاااي المااادربين فاااي                                                               يلاااي مجموعاااة مااان معاااايير تقيااايم المااادربين ، باااين درجاااة موافقتاااك علاااي تاااوف     فيماااا          رابعاااا  : 
                                  ( أمام اإلجابة التي تراها مناسبة :   √             بوضع عالمة )      مصرف  ال
 

    
 . يمتلك المدربون مهارات تدريب مالئمة مع البرنامج التدريبي.0
 تقديم المعلومات بصورة مترابطة وواضحة. ى. يمتلك المدربون القدرة عل0
 التأثير.. يمتلك المدربون شخصية متميزة وقدرة علي 0
 . يمتلك المدربون معلومات جديدة ومفيدة.0
 تطوير أداء المتدربين. ى. يمتلك المدربون الكفاءة والقدرة عل2
   تحقيق أهداف البرنامج التدريبي. ى. يمتلك المدربون القدرة عل6

 ت المعايير عالية متوسطة ضعيفة

 ت المعايير عالية متوسطة ضعيفة

 ت المعايير عالية متوسطة ضعيفة



 3 

                    سااتنادا لوجهااة نظاارك(                                                                        يلااي مجموعااة ماان معااايير فاعليااة باارامج التاادريب ، بااين درجااة تحقيااق كااال  منهااا )ا     فيمااا          خامسااا  : 
                                  ( أمام اإلجابة التي تراها مناسبة :   √             بوضع عالمة )  

 

 

 إنماء قدرات العاملين في إنجاز األعمال المكلفين بها.  ى. ساعدت البرامج التدريبية عل1

 زيادة المعلومات التي يملكها العاملون عن طبيعة عملهم.    ى. ساعدت البرامج التدريبية عل2

 تقديم حلول مناسبة لمشاكل العمل.      ىبرامج التدريبية عل. ساعدت ال3

      . استطاعت  البرامج التدريبية تغطية المواضيع المستهدفة من البرامج.4

      .مصرف. أدت البرامج التدريبية إلي زيادة حب العاملين لوظائفهم في ال5

  لعمل الميداني.البرامج التدريبية في ا ى. استطاع  المتدربين تطبيق محتو6

    .مصرف. ساعدت البرامج التدريبية العاملين في التعرف علي أهداف وسياسات ال7

         تطوير أساليب عمل جديدة لتحسين مستوي األداء. ى. ساعدت البرامج التدريبية عل8

         .مصرفإيجاد وسائل مالئمة لتخفيض الهدر في موارد ال ى. ساعدت البرامج التدريبية عل9

          إيجاد أساليب وطرق لزيادة إنجاز األعمال. ى. ساعدت البرامج التدريبية عل11

         .إيجاد حلول مناسبة لمشاكل العمل اليومية ى. ساعدت البرامج التدريبية عل11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت المعايير عالية متوسطة ضعيفة
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                                            البارامج التدريبياة ، باين درجاة توافاق هاذه األساس                                               يلي مجموعة من األساس الواجاب األخاذ بهاا عناد إعاداد     فيما          سادسا  : 
  (    √                                    )حساب وجهاة نظارك( وذلاك بوضااع عالماة  )      مصارف                                                       مع ماا ياتم االعتمااد علياد عناد بنااء البارامج التدريبياة فاي ال

                                أمام اإلجابة التي تراها مناسبة :
 
 

 

   .                                            إيجاد حلول مناسبة لنقاط الضعف ومشاكل العمل   .  1

     .                                       التعاون بين اإلدارات واألقسام المختلفة   ى                مختلقة لرفع مستو                    تطوير مراحل العمل ال  .  2

       .                                                  إدخال استخدام اآلالت واألساليب الحديثة في اإلنتاج  .  3

     .                                  تطوير المهارات المطلوبة ألداء العمل . 4

         

            .                          تنفيذ المهام الموكلة إليها   ى                                 رفع مستوي أداء األقسام واإلدارات عل . 5

    .    مصرف                    لموارد المتاحة في ال                فعالية استخدام ا  .  6

        .                            توزيع مراحل العمل بين األقسام  .  7

  . .                                         تطوير أساليب االتصال والتعاون بين العاملين  .  8

               

     .            بين العاملين         والتعاون        االتصال    ى               تطوير القدرة عل  .  9

                    .    مصرف                         خلق وتطوير الحب والوالء لل  .   11

           .                                 تطوير مهارات وقدرات أداء العاملين  .   11

                                      . تطوير وتوجيه سلوك العاملين.  12

                                                          . فهم واستيعاب العاملين للتطورات التكنولوجية والفنية.  13

                                  .    مصرف                                    . تعريف العاملين بتشريعات وقوانين ال  14

 

                                               . رفع مستوي أداء العاملين بمواعيد العمل.  15

             دون تأخير.                                  . إنجاز األعمال في أوقاتها المحددة   16

                                                          . دراسة أساليب خفض المصاريف اإلدارية والخدمية.  17

                                          برامج هادفة ذات جدوى  اقتصادية.   ى                          . إنفاق الموارد المتاحة عل  18

                             استخدام الموارد.   ى                        . تطوير وسائل الرقابة عل  19

                                                    . تطوير أساليب لتخفيض نسبة اإلنتاج التالف.  21

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت المعايير عالية متوسطة ضعيفة
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                   ( أماام اإلجاباة التاي  √             بوضاع عالماة  )               أهمية كل منها           ، بين درجة                     معايير دوران العمل              يلي مجموعة من      فيما      ا  :     سابع
  :              تعبر عن رأيك

 

 

  .                                              ال تتناسب طبيعة العمل مع ميول وقدرات العاملين  .  1

     .                                                       يشعر العاملين بصعوبة كبيرة في االستمرار بأداء أعمالهم  .  2

                                يه مع قدراتي العلمية.                             ال تتناسب طبيعة العمل الذي أود  .  3

                قدراتي العلمية.                                               ال أشعر أن هذا الهمل يعطيني فرصة حقيقة لتطوير  . 4

                                       أشعر بأني غير مؤهل لتأدية عملي . . 5

            ً            أفكر جدياً بترك العمل.  .  6

                                                                        ً لو عرضت علي وظيفة بنفس المقابل المادي في مكان أخر اترك العمل فوراً.  .  7

                            ة تتناسب مع قدراتي العلمية.                      أبحث عن عمل وفرص وظيفي  .  8

                        فرص التدريب والترقي بهذ  .  9  

 

                       أقل مما أطمح إليه.      مصرف  ال      

                                                                     ال أشعر بالرغبة في االستمرار بالعمل في الوقت الحاضر.  .   11

          .    مصرف                                             هناك أسباب مقنعة تجعلني أفكر في ترك العمل بال  .   11

    .            تحقيق النجاح         استطاعوا       مصرف                       الذين تركوا العمل في ال  .   12

 

                           ( أماام درجاة أهمياة كاال  منهااا    √                                                            يلاي مجموعاة أساباب تاؤدي إلااي ارتفااع دوران العمال ، ضااع عالماة  )       فيماا          ثامناا  : 
                 بحسب وجهة نظرك :

 

 

                                                         بوضع برامج تدريبية تقلل من رغبة العاملين في ترك وظائفهم.      مصرف      هتم ال ي  ال   .  1

                                             لعاملين ذوو المؤهالت والكفاءات الضعيفة.                      بإجراء دورات تدريبية ل      مصرف      هتم ال ي  ال   .  2

                                         بدراسة أسباب رغبة العاملين في ترك العمل.      مصرف      هتم ال ي  ال   .  3

                                                                 بإجراء دورات تدريبية بالخارج للعاملين المتميزين في أداء أعمالهم.      مصرف      هتم ال ي  ال  . 4

    .        ليها                                                                     ال يشعر العاملين باستفادتهم الفعلية من الدورات التدريبية التي تحصلوا ع . 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت المعايير عالية متوسطة ضعيفة
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                                                                                       يلي مجموعة من األسس الواجب توفرهاا عناد وضاع الخطاة السانوية للتادريب ، باين أي مان تلاك األسااليب      فيما          تاسعا  : 
                                  ( أمام اإلجابة التي تراها مناسبة :   √               بوضاع عالمة  )        مصرف                  يتم األخذ بها في ال

  .                                      بإعداد خطة سنوية واضحة المعالم للتدريب      مصرف      قوم ال ي  .  1

                                                         . يشعر العاملين بصعوبة كبيرة في االستمرار بأداء أعمالهم.  2

                                                        . ال تتناسب طبيعة العمل الذي أوديه مع قدراتي العلمية.    3

  .                                                            ال أشعر أن هذا الهمل يعطيني فرصة حقيقة لتطوير  قدراتي العلمية   . 4

                                    أشعر بأني غير مؤهل لتأدية عملي .      . 5

                                                                      تحديد االحتياجات التدريبياة باين أي مان تلاك األسااليب ياتم االعتمااد عليهاا عناد                      يلي مجموعة من أساليب      فيما          عاشرا  : 
                              )يمكن اختبار أكثر من إجابة( :      مصرف                               تحديد االحتياجات التدريبية في ال

  .                                  االعتماد علي لجنة الرؤساء المباشرين  .  1

                                   االعتماد على لجنة شئون العاملين.  .  2

              شاغلها.                                   مقارنة متطلبات الوظيفية مع مواصفات   .  3

                                 بواسطة لجنة خاصة من الخبراء .   . 4

   .                         تحليل خطط العمل وبرامجه   . 5

  .                          . استخدام أسلوب االستبيانات 6

  .                                             . يتم تحديد االحتياجات التدريبية بصورة عشوائية 7

        .   ى                                  . عن طريق التقارير من أسفل إلي أعل 8

 
                                            التدريبية ، بين أي من تلاك األساس ياتم اعتمادهاا                                           يلي مجموعة من أسس ترشيح المتدربين للدورات      فيما             احلادي عشر : 

                                              التي تعمل بها ، )يمكن اختبار أكثر من إجابة( :      مصرف     في ال
                             االحتياجات التدريبية الفعلية.  .  1

                           تقارير الكفاءة السنوية.  .  2

                               العالقة الشخصية بالرؤساء.  .  3

                       بناء علي طلب الموظف .    . 4

                 بصورة عشوائية .    . 5

               . حسب التخصص.  6

                 . حسب األقدمية .  7
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    حدد         مصرف        نفذها ال ي                                                                     يلي مجموعة من األسباب التي تؤدي إلي عدم فاعلية البرامج التدريبية التي      فيما              الثاني عشر : 
 -                                                                 ما تراه من وجهة نظرك من هذه األسباب )يمكن اختيار أكثر من إجابة(  :

  .          ة للموظف                                                   البرامج التدريبية ال تلبي االحتياجات التدريبية الفعلي  .  1

                                                     بيئة العمل الميدانية ال تساعد علي تحقيق ما تعلمته.  .  2

                             تطبيق ما تم التدريب عليه.   ى                             قلة تشجيع وتحفيز المتدربين عل  .  3

                                        اختيار الوقت العير مناسب للتدريب.   . 4

                                         اختيار المكان الغير مناسب للتدريب.   . 5

                            ومتابعة مدى استفادته.                                               . ال يتم تقييم أداء المتدرب خالل العمل الميداني 6

                                                                                          يلي مجموعة من الوسائل التي يتم استخدامها لمتابعاة أداء المتادرب بعاد انتهااء التادريب ، باين أي      فيما              الثالث عشر : 
                              )يمكن اختبار أكثر من إجابة( :      مصرف                                      من تلك الوسائل يتم استخدامها فعال في ال

                       استخدام استقصاء اآلراء.  .  1

                               قابالت لمعرفة مدى استفادتهم.                 استخدام أسلوب الم  .  2

                                  مراجعة مستوي األداء الفعلي.  .  3

                                     زيادة اإلنتاج أو تقديم الخدمة األفضل.    . 4

                                  الزيارات الميدانية في مقر العمل.    . 5

                                   . تقارير متابعة الرؤساء المباشرين. 6

                    استخدام خبير خارجي.  .  7

       

                                                       رض المسيرة التدريبية ، حدد أي من تلك الصاعوبات تاؤثر فعاال                            الصعوبات والمعوقات التي تعت    يلي      فيما       عشر :       رابع  ال
     :      مصرف                       علي مسيرة التدريب في ال

                             نقص الوعي بأهمية التدريب.  .  1

                                    أهداف الخطة التدريبية غير واضحة.  .  2

                                                                            ال توجد جهة أو دائرة ذات مستوي إداري مناسب يشرف علي العملية التدريبية  .  3

               ريب غير كافية.    للتد          المحددة    ت        الموازنا   . 4
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