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 تقرير اإلستبيان
 

 .  2222-2211الجامعى ت اإلدارية بالكلية للعام قياس اراء اإلداريين والقيادا

     

 

 :الفئة المستهدفة

 .    2222-2211ت اإلدارية بالكلية للعام الجامعى اإلداريين والقيادا

 

 :العدد 

-2211ت اإلدارية بالكلية للعام الجامعى اإلداريين والقيادا نسبه ممثلة منأستهدف األستبيان         

 شخص . 32وعددهم   2222

 

 :الهدف من اإلستبيان

يهدف هذا االستبيان الى قياس اراء الجهاز االدارى بالكلية بالمحاور التى يمكن ان يكون لها تأثير 

مباشر على الرضا الوظيفى وبالتالى تؤثر على كفاءة العمل. ومن خالل تحليل نتائج االستبيان سيتم 

 بيات.حو السلتعزيز تطبيق االيجابيات وستقوم ادارة الكلية باتخاذ االجراءات التصحيحية ن

 

 :مكان األستبيان

تم تجميع اإلستبيان بمقر مبنى الكلية حيث تم إعطاء الفئة المستهدفة اإلرشادات و التعليمات         

 .دقيقة 22 -15الالزمة عن كيفية اإلجابة و قد أستغرق اإلستبيان مدة تتراوح بين 
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ى اإلدارية بالكلية للعام الجامعت قياس اراء اإلداريين والقيادا إستبياننتيجة تحليل 
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 العبارة نعم ال إلى حد ما

 مالئمة الموارد البشرية للعمل العدد النسبة  العدد النسبة العدد النسبة

6.6% 2 13.33 

% 

 هل تعمل في مجال تخصصك-1 24 02% 4

13% 4 12% 3 66.6 

% 

هل تري أن توزيع الموارد البشرية -2 23

)العاملين( مالئم للتوصيف الوظيفى 

 ومتطلبات العمل

 مالئمة مكان العمل واإلمكانات المادية المتاحة:

 هل مساحة مكان العمل مناسبة؟-1 24 02% 3 12% 3 12%

26.6% 0 12% 3 63.3 

% 

هل عدد الموظفين في مكان العمل -2 11

 مناسب؟

 جيدة؟هل تهوية األماكن -3 11 63.3% 6 22% 5 16.6%

22% 6 3.3% 1 66.6 

% 

 هل اإلضاءة كافية؟-4 23

هل يوجد أماكن لحفظ الوثائق جيدة -5 11 63.3% 3 12% 0 26.6%

 خزن(؟-دواليب-)شانونات

هل المكاتب و الكراسي المستخدمة -6 21 62% 4 13.3% 5 16.6%

 جيدة وصالحة لإلستعمال؟
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 العبارة نعم ال إلى حد ما

كافية إلتمام هل يوجد حاسبات الية -6 22 66.6% 3 12% 6 23.3%

 العمل؟

هل هناك وسائل اتصال متاحة -0 10 62% 5 16.6% 6 23.3%

 كم(؟انتر-للربط بين اإلدارات )تليفون

هل يوجد ربط مع شبكة المعلومات -1 22 66.6% 1 3.3% 1 32%

 باإلدارة؟

هل توجد وسائل كافية لألمن -12 11 63.3% 1 3.3% 12 33.3%

 والسالمة؟

هل يوجد وسيله انتقال خاصه -11 22 66.6% 4 13.3% 6 22%

 بالموظفين؟

 التدريب:

هل يتم تحديد االحتياجات التدريبية -1 20 13.3% 2 % 2 6.6%

 دوريا؟

هل هناك خطة كاملة للتدريب -2 26 06.6% 1 3.3% 3 12%

 لتنمية القدرات في مجال التخصص؟ 

 هل تفي موضوعات التدريب بكل-3 26 12% 1 3.3% 2 6.6%

 احتياجاتك؟

 هل هناك قياس ألثر التدريب؟-4 24 02% 2 2% 6 22%

13.3 

% 

4 12% 3 66.6 

% 

هل ساعد التدريب في تطوير -5 23

 اداؤك الوظيفي؟
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 العبارة نعم ال إلى حد ما

 عالقات العمل:  

6.6% 2 6.6% 2 06.6 

% 

هل تتميز عالقاتك مع زمالءك -1 26

 بالتعاون وااليجابية؟

تعاون بينك وبين هل يوجد -2 21 16.6% 2 2% 1 3.3%

 االدارات المختلفة؟

هل انت راضي عن عالقتك -3 22 63.3% 2 2% 0 26.6%

 برؤسائك المباشرين؟

هل انت راضي عن عالقتك مع -4 11 63.3% 1 3.3% 12 33.3%

 االدارة العليا للكلية؟

هل عالقتك مع المرؤوسين -5 25 03.3% 1 3.3% 4 13.3%

بالتفاهم و )لمديري اإلدارات(تتميز 

 االحتواء؟

 نمط اإلدارة:

16.6% 5 6.6% 2 66.6 

% 

هل يوجد مصداقية لإلدارة في  -1 23

 تنفيذ القرارات؟

هل يتم عمل اجتماعات دورية مع -2 25 03.3% 2 2%  5 16.6%

اإلدارة للوقوف علي أهم المشكالت 

 ومحاولة حلها؟

اتخاذ القرارات هل يتم إشراكك في -3 22 66.6% 2 % 2 12 33.3%

 الخاصة بالعمل؟
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 العبارة نعم ال إلى حد ما

هل يوجد تحديد واضح -4 26 12% 1 3.3% 2 6.6%

 الختصاصاتك ومسئولياتك؟

هل تملك صالحيات لتنفيذ ما تراه -5 21 62% 3 12% 6 22%

ضروريا إلتمام 

العمل؟

  

هل يوجد دعم مادي أو معنوي من -6 22 66.6% 5 16.6% 5 16.6%

اإلدارة 

العليا؟

  

هل مناخ العمل يساعد علي -6 22 63.3% 3 12% 5 16.6%

 االبتكار والتطوير؟

 معايير اختيار القيادات اإلدارية:

12% 3 13.3% 4 66.6 

% 

هل توجد معايير معلنة الختيار -1 23

 القيادات اإلدارية؟

هل تتصف هذه المعايير -2 22 63.3% 2 6.6% 6 22%

 بالموضوعية؟

هل تتناسب هذه المعايير مع -3 11 63.3% 6 23.3% 4 13.3%

تخصصات و كفاءات اإلداريين 

 الموجودة؟
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 العبارة نعم ال إلى حد ما

 نظم تقييم األداء وتطويرالكفاءات

هل يوجد معايير واضحة لتقييم أداء -1 26 12% 3 12% 2 2%

 العاملين؟

 هل تتميز هذه المعايير بالمصداقية؟-2 25 03.3% 4 13.3% 1 3.3%

ان هذه المعايير كافية هل تري -3 22 66.6% 6 22% 4 13.3%

 وعادلة؟

هل تستخدم الكلية وسائل مبتكرة -4 22 66.6% 6 2323% 3 12%

 لتقييم العاملين؟

 هل يتم ربط الحوافز باإلنتاج؟-5 21 62% 2 2% 1 32%

هل تقوم الكليه بتطبيق برامج -6 22 66.6% 12 33.3% 2 2%

 خاصه بتطوير كفاءه االداريين؟

 الوظيفي:مستوي الرضا 

هل أنت راض عن اداؤك -1 21 62% 2 % 2 1 32%

 الوظيفي؟

هل تم اتخاذ أي قرارات لزيادة -2 22 66.6% 0 26.6% 2 6.6%

 مستوى الرضا الوظيفي؟

 الخدمات:

 الدعم الصحى

23.3% 6 12% 3 66.6 

% 

 هل توفر لك الكليه تأمينا صحيا؟-1 22
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 العبارة نعم ال إلى حد ما

خدمات التامين  هل انت راض عن-2 11 63.3% 11 36.6% 2 2%

 الصحى المقدمه لك؟

هل الكليه تساهم فى عالجك او -3 22 66.6% 4 13.3% 6 22%

 عالج اسرتك؟

 الدعم االجتماعى

هل يوجد نادى اجتماعى خاص  -1 15 52% 15 52% 2 2%

 للعاملين بالكليه؟

او  ةترفيهي ةهل توجد انشط -2 10 62% 1 3.3% 11 36.6%

 رحالت؟

23.3% 6 2% 2 66.6 

% 

 لظروفاهل يتم مراعاة  -3 23

االجتماعية لالداريين ومساعدة 

 المتعسرين منهم ؟

 الدعم النفسى

هل هناك ارشاد نفسى للعاملين -9 22 63.3% 2 2% 0 26.3%

 بالكليه؟

هل يتم مراعاة للظروف والمشاكل  -2 10 62% 2 6.6% 12 33.3%

النفسية التي يمر بها االداريين 

 التخفيف منها؟ومحاولة 

 الثواب والعقاب

هل هناك سياسة واضحة للثواب -1 22 66.6% 3 12% 6 23.3%

 والعقاب؟
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 العبارة نعم ال إلى حد ما

هل يتم تطبيق الجزاءات -2 11 63.3% 3 12% 0 26.6%

والخصومات على العاملين المقصرين 

 بالكليه؟

 هل يوجد تكريم للموظف المثالى؟-3 22 66.6% 6 23.3% 3 12%

 والمساواة وعدم التمييز؟ ةاليه العدال

هل يوجد تمييز في توزيع المكافاّت -1 6 23.3% 11 63.3% 4 13.3%

 و الحوافز؟

هل يتم ربط المكافآت واألجور  -2 22 66.6% 4 13.3% 6 22%

  الزائدة بجودة األداء واإلنتاج.

هل يتم تحقيق مبدأ العدالة في -3 11 63.3% 6 23.3% 4 13.3%

وأعباء العمل بين توزيع المهام 

 الموظفين؟

هل يتم المالئمة بين أعباء العمل -4 11 63.3% 0 26.6% 3 12%

ومجهودك وساعات العمل وبين 

 أجرك الذي تتقاضاه؟

هل يتم التحفيز المستمر لنشاط -5 23 66.6 2 6.6% 5 16.6%

العاملين لتحقيق التطوير المطلوب 

 داخل الكليه ؟

هل يتم تطبيق مبدأ الصرف  -6 21 16.6% 2 2% 1 3.3%

لساعات العمل اإلضافية واخذ 

 الموافقات الالزمة بها؟ 



 

 : كلية رائده فى تقديم البرامج  المتميزه فى التمريض بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالمية رؤية كلية التمريض
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 العبارة نعم ال إلى حد ما

هل يتم تطبيق مبدأ مكافأة كافة  -6 21 16.6% 2 % 1 3.3%

اإلعمال اإلدارية اإلضافية وتوفير 

 ؟الدعم المادي الالزم لها

هل يتم التعرف على االعمال  -0 21 62% 4 13.3% 5 16.6%

تسند للموظف وتحديد والمهام التي 

أوجه القصور في أدائه مع توجيهه 

 من خالل جهود التدريب المناسب

 

هل يتم السعي الكتشاف الطاقات   -1 11 63.3% 11 36.6% 2 2%

الكامنة في الموارد البشرية في الكلية 

لتحفيز الخامل وترقية الكفء مما 

يسهل عملية ربط الحافز باإلنتاج 

 واالنجاز.؟

يوجد خطة تدريبية لتدريب هل  -92  21 16.6% 2 2% 1 3.3%

 اإلداريين بالكلية؟
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 البحث العلمى وتلبية إحتياجات المجتمع
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  فيما يخص كل بند : تىضح من الجدول االيت

عملون انهم يأفادوا ب ةاإلدارية بالكلي تالقياداواإلداريين معظم : مالئمة الموارد البشرية للعمل -9

 . %02 بنسبة خصصهمتفي مجال 

اإلدارية  تاإلداريين والقياداغالبية أقر  :واإلمكانات المادية المتاحةمالئمة مكان العمل  -0

ب تأن المكاو.   %6767بنسبة   اإلضاءة كافيةومناسبة مساحة مكان العمل  نبأ ( % 02)بالكلية

 . %62عمال بنسبة تخدمه جيدة وصالحة لإلستوالكراسى المس

  يتم تحديد االحتياجات التدريبية دورياأنه  ىعل وظفينممن ال % 13.3حوالى اكد :  التدريب -3

 هناك قياس ألثر التدريبوان  %12هم  بنسبة موضوعات التدريب تفي بكل احتياجاتكما أضافوا أن 

 . %02بنسبة 

مع  همتتميز عالقاأجابوا بنعم على  ةاإلدارية بالكلي تالقياداواإلداريين غالبية : عالقات العمل -4

بنسبة  دارات المختلفةاإلب هم تعالقعن ون راضوانهم  %06.6بنسبة  بالتعاون هم زمالء

16.6% 

هم لياتومسئو هم تحديد واضح الختصاصاتهناك  بانأفادوا ةبالكلي اإلداريينمعظم :نمط اإلدارة -5

يتم عمل اجتماعات دورية مع اإلدارة للوقوف علي أهم المشكالت وأضافوا انه    .%12 تبلغ بنسبة

 . %66.6بنسبة    صداقية لإلدارة في تنفيذ القراراتموجد تو  %03.3بنسبة  حلهاومحاولة 

معايير معلنة وجود على ا كدوأ ةاإلداريين بالكليمن  %66.6  :معايير اختيار القيادات اإلدارية -6

 مع تخصصات و تتناسب و تصف بالموضوعيةتهذه المعايير وان   الختيار القيادات اإلدارية

 . على التوالي %63.3:  63.3  تبنسبة بلغ اإلداريين الموجودةكفاءات 

د وجوب أجابوا ةاإلدارية بالكلي تالقياداواإلداريين معظم  :نظم تقييم األداء وتطويرالكفاءات -6

 %03.3ميز بالمصداقية بنسبة تتالمعايير هذهوان   %12بنسبة  معايير واضحة لتقييم أداء العاملين

 .% 62بنسبة  العاملين باإلنتاجحوافز لم ربط اتوي



 

 : كلية رائده فى تقديم البرامج  المتميزه فى التمريض بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالمية رؤية كلية التمريض

مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم فى تطوير سلسله متصله من البرامج التعليمية المميزة العداد كوادر تمريضيه :  كلية التمريض سالةر

 البحث العلمى وتلبية إحتياجات المجتمع
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عن  ونراض ةاإلدارية بالكلي تالقياداواإلداريين  ثلثىأكثر من :  مستوي الرضا الوظيفي  -0

اتخاذ م توانه ي %32بينما الثلث االخر راضى الى حد ما بنسبة   %62 تبلغبنسبة  الوظيفيأدائهم 

 .%66.6بنسبة  قرارات لزيادة مستوى الرضا الوظيفي

 : الخدمات  -1

أن ب هم راضون أجابوا بان ةاإلدارية بالكلي تالقياداواإلداريين  نصف منأكثر :الدعم الصحى - أ

راضون و راضون الى حد ما عن ذلك.   %23.3و % 66.6بنسبة تأمينا صحيا هم الكليه توفر ل

 .  %66.6ة بنسب هم او عالج اسر هم فى عالج الكليه ةساهمبم

االجتماعية ومساعدة  هميتم مراعاة ظروف انهب من اإلداريين %66.6أكد  :الدعم االجتماعى -ب

 .% 52بنسبة د نادى اجتماعى خاص للعاملين بالكليهووجبعدم   كما أفادوا المتعسرين منهم

هناك بان  أجابوا  ةاإلدارية بالكلي تالقياداواإلداريين  من %363.حوالى   :الدعم النفسى -ج

ها ومحاولة ب ونلظروف والمشاكل النفسية التي يمرايتم مراعاة وانه  بالكليهارشاد نفسى للعاملين 

 . التخفيف منها

 - للثواب والعقاب سياسة واضحةوجود على  من اإلداريين   %6.66د أك  :الثواب والعقاب -12

 . كريم الموظف المثالى بنفس النسبة يتم توانه 

يتم ( أفادوابأنه   %16.6معظم اإلداريين بالكلية )   :والمساواة وعدم التمييز ةاليه العدال -11

مال مبدأ مكافأة كافة اإلعو تطبيق مبدأ الصرف لساعات العمل اإلضافية واخذ الموافقات الالزمة بها

افاّت يوجد تمييز في توزيع المككما أفادوا بأنه ال  اإلدارية اإلضافية وتوفير الدعم المادي الالزم لها

 . %63.3بنسبة و الحوافز

 

 محاور اخرى ترغب في االشارة اليها تخص قياس اداء االداريين بالكليه:اما فيما يخص بند  

 . نيكريم الموظفتاكدوا على أهمية اثابة و اإلدارية بالكلية تاإلداريين والقيادااغلب 

 

 



 

 : كلية رائده فى تقديم البرامج  المتميزه فى التمريض بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالمية رؤية كلية التمريض

مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم فى تطوير سلسله متصله من البرامج التعليمية المميزة العداد كوادر تمريضيه :  كلية التمريض سالةر

 البحث العلمى وتلبية إحتياجات المجتمع
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 مقترحاتك العامه لتحسين االداء:

دريبية تال تاالكثار من الدورااكدوا على أهمية  اإلدارية بالكلية تاإلداريين والقيادااغلب  

  حسن أدائهم  تلما لها من أهمية كبيرة في  وضغوط العمل تر وإدارة الوقتوخاصة في الكمبيو

 

 تبيان سيتم أخذ اإلجراءات التصحيحية االتية:اإلستائج وبناء على ن 

  عاون ت توكوالتأو عمل برو نادى اجتماعى خاص للعاملين بالكليه وفيرتالعمل على

 بأسعار مخفضة .  تراكاتمع بعض النوادى واش

 

 

 

 


