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 تقرير نتائج اإلستبيانات 

 _________________ 
 

 

  البيانات األساسية:

 جامعة القاهرة  –اســـــم الكلــــــــــــية: كلية الهندسة 

 2015/ 2014الـــــعام األكاديمــــي: 

 2015 سبتمبرتاريخ التقرير :  

 عميد كلية الهندسة   -موجه الى : أ.د. شريف مراد 

 القائم بالتقييم:

 التوقيع الوظيفة / القسم االسم م

  الجودة ضمان  مدير وحدة أ.د. محمود محمد عبدربه 1

  مستشار وحدة ضمان الجودة أ.د. هبه هللا مصطفى مراد 2

  مدير وحدة ضمان الجودة نائب د. مها امين حسانين 2

  مدير وحدة ضمان الجودة نائب د. فيصل عبد اللطيف الصديق 3

  مساعد يوسف عبيدوم. محمود  4

  سكرتارية مى رضوان ثابت 5

 محتوى التقرير

 أهداف االستبيان  .1
 المشاركون .2
 البيانات التى تم جمعها .3
 النتائج .4
 النتائج خصمل .5
 نماذج من االسئلة النوعية والتوصيات  .6
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 أهداف اإلستبيان 

 فى تجذبهت التى العوامل ووالتجهيزات المناسبة للعمل  األماكن فىو العمل فى العدالةرأى العاملين فى  

 .التى تواجه العاملين بالكلية العوائق سةاذلك لدروالعمل 

 المشاركون

 موظف/ عامل 565لهم حق أداء األستبيان  بلغ عدد األفراد الذين
 

 اإلستبيان بالكامل   واو أتم واأد موظف 66 :ومن بين هؤالء 

  األستبيان نهائيا والم يؤد موظف 499 :بين هؤالءومن. 

  هذا االستبيان. االمشاركين الذين أتمو % 12وتغطي النتائج التالية 

 اآللية 

الهيئة  أجري االستطالع باستخدام النموذج المعدل وفقا الحتياجات الكلية من النموذج المعتمد من
 القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 التي تم جمعهاالبيانات 

 :إحتوى على جمع نوعين من البياناتاإلستبيان 

 .الكمي: البيانات الكمية بما في ذلك عدد المشاركين والمقاييس المعيارية لكل سؤال 

 البيانات النوعية بما في ذلك التعليقات من المشاركين.النوعي : 
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 النتائج

اإلستبيان حسب الفئة من خالل حساب المتوسط واإلنحراف المعيارى لكل سؤال  نتائج عرض يتم
 .يوضح النسب المختلفة لكل اختيار  Pie Chartباالضافة إلى رسم بيانى

 
 :العدالة فى العملأوال : 

 :من استطالع الرأي إلي التأكد من يهدف هذا الجزء

 .مكافأة العاملين وفقاً ألدائهم .1
 وأعداد الموظفين.تناسب عبء العمل  .2
 .نظام الترقيات تتم وفقاً لمعايير تتسم بالشفافية .3
 لتحقيقات منصف وفي صالح العاملين.نظام الجزاءات وا .4

 
 أماكن والتجهيزات ثانيا: 

 :إلي التأكد من يهدف هذا الجزء من استطالع الرأي

 ان التجهيزات مناسبة للعمل. .1
 الموظفين.العمل / الحجرات مع عدد تناسب اماكن  .2

 عوامل التى تحببك فى العملثالثا: ال

 يهدف هذا الجزء للتأكد من:

 حسن األداء. .1

 .التعاون مع الزمالء والتقدير األدبى والمعنوى .2
 
 

 العوائق التى تواجهك بالعمل بالكليةرابعا: 

 يهدف هذا الجزء إلي التأكد من:

 ضعف الحافز المادى وعدم التقدير المعنوى .1
 كثرة أعباء العمل  .2
 سوء العالقة مع الزمالء والرؤساء .3
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 دائما   -4          احيانا   -3          نادرا -2          يتحقق ال -1          اعلم ال -*

4 

 

 العمل فى العدالة: أوالا 

 1السؤال رقم 

 

 المتوسط االنحراف المعياري

0.16 2.78 

 2السؤال رقم 

 

 المتوسط االنحراف المعياري

0.13 2.38 

 

  

12%

18%

20%14%

36%

يتم التقييم بصفة دورية

3%

24%

29%

27%

17%

يتم مكافاة العاملين وفقًا ألدائهم

 ال اعلم  

 ال يتحقق  

 نادرا  

 احيانا  

 دائماً   

 ال اعلم  

 ال يتحقق  

 نادرا  

 احيانا  

 دائماً   
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 دائما   -4          احيانا   -3          نادرا -2          يتحقق ال -1          اعلم ال -*
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 3السؤال رقم 

 

 المتوسط االنحراف المعياري

0.11 3.23 

 4السؤال رقم 

 

 المتوسط االنحراف المعياري

0.13 3.03 

 

  

0%

6%

14%

32%

48%

يتسم فريق العمل بأنه متحاب ومتعاون

7%

11%

14%

30%

38%

يتناسب عبء العمل وأعداد الموظفين

 ال اعلم  

 ال يتحقق  

 نادرا  

 احيانا  

 دائماً   

 ال اعلم  

 ال يتحقق  

 نادرا  

 احيانا  

 دائماً   



 العاملينى أاستبيان ر
 

 دائما   -4          احيانا   -3          نادرا -2          يتحقق ال -1          اعلم ال -*
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 5السؤال رقم 

 

 المتوسط االنحراف المعياري

0.15 2.89 

 6السؤال رقم 

 

 المتوسط االنحراف المعياري

0.14 2.38 

 

 

 

  

20%

12%

12%
29%

27%

يتم نظام الترقيات وفقًا لمعايير تتسم بالشفافية

15%

23%

20%

30%

12%

يتم النقل الوظيفى بناء على معايير معلنة ومنطقية

 ال اعلم  

 ال يتحقق  

 نادرا  

 احيانا  

 دائماً   

 ال اعلم  

 ال يتحقق  

 نادرا  

 احيانا  

 دائماً   



 العاملينى أاستبيان ر
 

 دائما   -4          احيانا   -3          نادرا -2          يتحقق ال -1          اعلم ال -*
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 7السؤال رقم 

 

 المتوسط االنحراف المعياري

0.14 2.18 

 8السؤال رقم 

 

 المتوسط االنحراف المعياري

0.12 2.98 

 

  

8%

35%

18%

27%

12%

ائمتحرص إدارة الكلية على توضيح سياستها للعاملين بشكل د

3%
14%

4%

53%

26%

يتخذ رؤسائى قررات عادلة ومنصفة

 ال اعلم  

 ال يتحقق  

 نادرا  

 احيانا  

 دائماً   

 ال اعلم  

 ال يتحقق  

 نادرا  

 احيانا  

 دائماً   
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 دائما   -4          احيانا   -3          نادرا -2          يتحقق ال -1          اعلم ال -*
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 9السؤال رقم 

 

 المتوسط االنحراف المعياري

0.1 3.52 

 10السؤال رقم 

 

 المتوسط االنحراف المعياري

0.13 3.21 

 

  

0%

3%

8%

24%

65%

يساعدنى مديرى فى حل المشكالت التى تظهر أثناء العمل

0%10%

11%

26%

53%

يتم إبالغ العاملين بالقرارات الجديدة بشكل مستمر

 ال اعلم  

 ال يتحقق  

 نادرا  

 احيانا  

 دائماً   

 ال اعلم  

 ال يتحقق  

 نادرا  

 احيانا  

 دائماً   



 العاملينى أاستبيان ر
 

 دائما   -4          احيانا   -3          نادرا -2          يتحقق ال -1          اعلم ال -*
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 11السؤال رقم 

 

 المتوسط االنحراف المعياري

0.14 2.84 

 12السؤال رقم 

 

 المتوسط االنحراف المعياري

0.15 2.82 

 

  

0%
18%

12%

38%

32%

ال أشعر بالظلم فى عملى

26%

10%

14%

29%

21%

نظام الجزاءات والتحقيقات منصف

 ال اعلم  

 ال يتحقق  

 نادرا  

 احيانا  

 دائماً   

 ال اعلم  

 ال يتحقق  

 نادرا  

 احيانا  

 دائماً   



 العاملينى أاستبيان ر
 

 دائما   -4          احيانا   -3          نادرا -2          يتحقق ال -1          اعلم ال -*
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 13السؤال رقم 

 

 المتوسط االنحراف المعياري

0.13 2.78 

ا   والتجهيزات األماكن: ثانيا

 14السؤال رقم 

 

 المتوسط االنحراف المعياري

0.12 3.05 

 

  

26%

9%

14%

36%

15%

يتم توزيع المهام والتكليفات داخل إدارتى بشكل عادل

0%11%

11%

42%

36%

تتوافر التجهيزات المناسبة للعمل

 ال اعلم  

 ال يتحقق  

 نادرا  

 احيانا  

 دائماً   

 ال اعلم  

 ال يتحقق  

 نادرا  

 احيانا  

 دائماً   



 العاملينى أاستبيان ر
 

 دائما   -4          احيانا   -3          نادرا -2          يتحقق ال -1          اعلم ال -*
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 15السؤال رقم 

 

 المتوسط االنحراف المعياري

0.13 2.91 

 16السؤال رقم 

 

 المتوسط االنحراف المعياري

0.14 3.1 

 

  

3%
15%

8%

45%

29%

رتوفر اإلدارة ما يحتاجه العمل من أدوات مكتبية بسرعة ويس

9%

12%

4%

37%

38%

الحجرات مع عدد الموظفين بها/ تتناسب أماكن العمل 

 ال اعلم  

 ال يتحقق  

 نادرا  

 احيانا  

 دائماً   

 ال اعلم  

 ال يتحقق  

 نادرا  

 احيانا  

 دائماً   



 العاملينى أاستبيان ر
 

 دائما   -4          احيانا   -3          نادرا -2          يتحقق ال -1          اعلم ال -*
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 17السؤال رقم 

 

 المتوسط االنحراف المعياري

0.08 3.77 

ا   العمل فى تحببك التى العوامل: ثالثا

 18السؤال رقم 

 

 المتوسط االنحراف المعياري

0.06 3.62 

 

  

0%3%3%
8%

86%

تتوافر التهوية واإلضاءة السليمة فى أماكن العمل

2%0%1%

34%

63%

حسن األداء

 ال اعلم  

 ال يتحقق  

 نادرا  

 احيانا  

 دائماً   

 ال اعلم  

 ال يتحقق  

 نادرا  

 احيانا  

 دائماً   



 العاملينى أاستبيان ر
 

 دائما   -4          احيانا   -3          نادرا -2          يتحقق ال -1          اعلم ال -*

13 

 19السؤال رقم 

 

 المتوسط االنحراف المعياري

0.08 3.58 

 20السؤال رقم 

 

 المتوسط االنحراف المعياري

0.12 3.27 

 

  

0%0%8%

27%

65%

تعاون الزمالء

3% 9%

9%

26%

53%

التقدير األدبى والمعنوى

 ال اعلم  

 ال يتحقق  

 نادرا  

 احيانا  

 دائماً   

 ال اعلم  

 ال يتحقق  

 نادرا  

 احيانا  

 دائماً   



 العاملينى أاستبيان ر
 

 دائما   -4          احيانا   -3          نادرا -2          يتحقق ال -1          اعلم ال -*
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 21السؤال رقم 

 

 المتوسط االنحراف المعياري

0.1 3.16 

 22السؤال رقم 

 

 المتوسط االنحراف المعياري

0.06 3.71 

 

  

3%6%
8%

48%

35%

الحوافز والمكافأت

1%0%0%

29%

70%

مناسبة مواعيد العمل

 ال اعلم  

 ال يتحقق  

 نادرا  

 احيانا  

 دائماً   

 ال اعلم  

 ال يتحقق  

 نادرا  

 احيانا  

 دائماً   



 العاملينى أاستبيان ر
 

 دائما   -4          احيانا   -3          نادرا -2          يتحقق ال -1          اعلم ال -*
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 23السؤال رقم 

 

 المتوسط االنحراف المعياري

0.09 3.47 

ا   بالكلية بالعمل اتواجهك التى العوائق: رابعا

 24رقم  السؤال

 

 المتوسط االنحراف المعياري

0.14 2.56 

 

  

2%1%
10%

27%
60%

المناخ العام للعمل

4%

20%

29%21%

26%

ضعف الحافز المادى

 ال اعلم  

 ال يتحقق  

 نادرا  

 احيانا  

 دائماً   

 ال اعلم  

 ال يتحقق  

 نادرا  

 احيانا  

 دائماً   



 العاملينى أاستبيان ر
 

 دائما   -4          احيانا   -3          نادرا -2          يتحقق ال -1          اعلم ال -*
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 25السؤال رقم 

 

 المتوسط االنحراف المعياري

0.12 2.56 

 26السؤال رقم 

 

 المتوسط االنحراف المعياري

0.11 2.65 

 

  

3%
18%

23%
39%

17%

عدم التقدير المعنوى

0%11%

32%

39%

18%

كثرة أعباء العمل

 ال اعلم  

 ال يتحقق  

 نادرا  

 احيانا  

 دائماً   

 ال اعلم  

 ال يتحقق  

 نادرا  

 احيانا  

 دائماً   



 العاملينى أاستبيان ر
 

 دائما   -4          احيانا   -3          نادرا -2          يتحقق ال -1          اعلم ال -*
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 27السؤال رقم 

 

 المتوسط االنحراف المعياري

0.11 2.25 

 28السؤال رقم 

 

 المتوسط االنحراف المعياري

0.11 0.22 

2%
21%

42%

24%

11%

سوء العالقة مع الرؤساء

2%
18%

50%

21%

9%

سوء العالقة مع الزمالء

 ال اعلم  

 ال يتحقق  

 نادرا  

 احيانا  

 دائماً   

 ال اعلم  

 ال يتحقق  

 نادرا  

 احيانا  

 دائماً   



 العاملينى أاستبيان ر
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 ملخص النتائج : 
تحتاج  وهى التى (%50) 2.5يحتوى الجدول التالى على األسئلة التى حصلت على متوسط اقل من 

 :توصياتإلى 

 المجال السؤال المتوسط

 يتم مكافأة العاملين وفقاأًلدائهم 2.38
 يتم النقل الوظيفي بناء على معايير معلنة ومنطقية 2.38 اوال :العدالة فى العمل

 الكلية على توضيح سياستها بشكل دائمتحرص إدارة  2.18

( و %60 - %50) 2.8و 2.5يحتوى الجدول التالى على األسئلة التى حصلت على متوسط ما بين 
 :توصيات ايضا  هى التى تحتاج الى 

 المجال السؤال المتوسط

 اوال :العدالة فى العمل
 2.78 يتم التقييم بصفة دورية

 2.78 داخل إدارتى بشكل عادليتم توزيع المهام والتكليفات 

 
 نماذج من أجابة العاملين لالسئلة النوعية : 

 من وجهة نظرك ما الفترة المناسبة إلجراء هذا التدريب ؟ .1

 طول فترة العمل               

 مالجهة التى تقترحها للتدريب .2

 الجامعة / الكلية               

 مااسماء الدورات التى حصلت عليها ؟ .3

/دورة عالقات 1987/ دورة عالقات ثقافية WINDOWSدورة استخدام  

  2001-2000/العالقات الثقافية 1999ثقافية

 هل لديك مقترحات بشأن التدريب؟ .4

 زيادة عدد الدورات والتنوع فى الموضوعات              

 ما مقترحاتك لتطوير النظام اإلدارى؟   "مشاركة المرؤوسين فى صنع القرار" .5

 الدورات التدريبية :خامسا

 كم عدد الدورات التى حضرتها؟
 ال يوجد 1 3-2 فأكثر 4

7 12 16 27 

 ما مدى اإلفادة منها فى عملك؟
 غير مفيدة ضعيفة متوسطة كبيرة

25 9 6 7 

 هل تحتاج لمزيد من الدورات؟
 ال نعم

46 9 

فى أى مستوى تحتاج لمزيد من 
 الدورات

 متقدم متوسط مبتديء

4 22 19 

 


