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القسم األول :المؤشر العام لرضا العاملين في وحدات الجهاز
اإلداري للدولة

مقدمة
مما الشك فيه أن العنصر البشري هو السبيل الوحيد لنجاح أية مؤسسة وحتقيق أهدافها ،ولضمان هذا كان
البد من العمل على توفري بيئة عمل مناسبة تنعكس بشكل إجيابي على روح املوظف ،مما يكون له بالغ
األثر على األداء الوظيفي.
ويف هذا الصدد ،ميكن تعريف بيئة العمل على أنها كل ما يوجد وحيدث يف حميط العمل أو بسبب العمل.
ولبيئة العمل عدة عناصر ،منها :العناصر املادية ،مثل :مواقع العمل ،املكاتب ،التجهيزات املتوفرة،
والعناصر غري املادية ،مثل :وقت العمل ،العالقات بني زمالء العمل ،أساليب القيادة واإلدارة ،نوعية
االتصاالت ،أساليب الرتفية ،رفع الروح املعنوية ،طرق املكافأة والعقاب وغريها .وتشكل هذه يف جمموعها
ما يعرف ببيئة العمل .وميكن أن تكون بيئة العمل إجيابية عندما تكون حمفزة على العمل ،وتكون سلبية
عندما تكون مثبطة عن العمل)1(.
أنواع بيئة العمل

()2

بيئة العمل العامة

بيئة العمل اخلاصة

هى تلك البيئة اليت تتكون من األبعاد املختلفة
احمليطة باملؤسسة ،واليت ميكن هلا أن تؤثر على
أنشطتها ،وليس بالضرورة أن ترتبط هذه العناصر
بطريقة مباشرة بعناصر يف املؤسسة.

هى تلك البيئة اليت تعيش فيها املؤسسة مبفردها
وال يشاركها أحد يف التأثر بها كاألنظمة
الداخلية للمؤسسة وأسلوب عمل إدارة األعمال
فيها.

بيئة العمل اخلارجية

بيئة العمل الداخلية

هى كل ما يقع خارج حدود املؤسسة ،كما أنها
أيضا تُعَتَبَر كل القوى واملتغريات الفاعلة واملؤثرة
على املؤسسة ،وتقع خارج حدودها.

تشمل مجيع املاكينات واآلالت وطرق العمل
والتنظيم الذي يعمل فيه الفرد مع األفراد اآلخرين
وهلا عالقة مباشرة بالفرد من حيث قدراته
وقابليته.

( )1السليمي ،إيناس (« ،)2015جودة بيئة العمل وانعكاسها على التفكري اإلبداعي للعامالت يف املشروعات الصغرية» ،جامعة أم القرى ،اململكة العربية السعودية.
( )2بن رمحون ،سهام (« ،)2014بيئة العمل الداخلية وأثرها على األداء الوظيفي» ،جامعة حممد خيضر ،اجلزائر.
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سريكز هذا التقرير على بيئة العمل الداخلية ،مع الرتكيز على مدى رضا العاملني باجلامعات عن
العناصر الفنية أو التقنية لبيئة العمل الداخلية
عناصر بيئة العمل الداخلية
البيئة
الفنية أو
التقنية

التنظيم
الرمسي

اإلدارة

التنظيم غري
الرمسي

()1

التكنولوجيا ،طرق و أساليب العمل ،اآلالت واملعدات و األجهزة.

قانون العمل ولوائحه ،تعليمات حتكم عالقات العاملني ،قنوات االتصال ،السلطة
واملستويات و األدوار واخلطط واألهداف.

حيث رسم اخلطط واألهداف وما تتضمنه من عمليات التخطيط والتنظيم والتنفيذ
والتوجيه والرقابة ونوع القيادة وتقييم األداء.

وما يتضمنه من شبكة العالقات غري االجتماعية والثقافية اليت تنشأ بني العاملني

يهتم هذا التقرير بالعناصر الفنية أو التقنية لبيئة العمل الداخلية ،حيث سيتم قياس مدى توفر بنود البيئة
الفنية وتقييم العاملني هلذه العناصر وذلك من خالل مؤشر مركب

( )1بن رمحون ،سهام (« ،)2014بيئة العمل الداخلية وأثرها على األداء الوظيفي» ،جامعة حممد خيضر ،اجلزائر
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أوال :المؤشر العام للرضا عن العناصر الفنية أو التقنية لبيئة العمل الداخلية






يتكون املؤشر العال للرضا عن العناصر الفنية لبيئة العمل الداخلية متن أربعتة مؤشترات فرعيتة ،هتي:
بيئة العمل ،البنية التحتية ،األدوات املساعدة ،واملواصالت واالنتقال.
مت حساب املؤشر العال من خالل حساب وسط حسابي غري مرجح للمؤشرات الفرعية.
ترتاوح قيمة املؤشر العال بني ( ،)١٠٠- ٠حبيث يعرب ( )٠عن عدل الرضا التتال للعتاملني عتن العناصتر
الفنية لبيئة العمل الداخلية ،وتعرب القيمة ( )١٠٠عن الرضتا التتال للعتاملني عتن العناصتر الفنيتة لبيئتة
العمل الداخلية.
مت حساب املؤشرات الفرعية عتن طريتق حستاب وستط حستابي غتري املترجح للمتتغريات املكونتة لكتل
مؤشر فرعي على أن حيتوى كل مؤشر فرعي على:
شكل رقم ()1- 1
املؤشرات املكونة للمؤشر العال للرضا عن العناصر الفنية أو التقنية لبيئة العمل الداخلية
مؤشر بيئة العمل

مؤشر البنية التحتية

مؤشر األدوات املساعدة

وجود مكتب خاص

وجود إضاءة كافية

وجود كمبيوتر

وجود كرسي خاص

وجود مصاعد كهربائية

وجود مراوح

وجود كافيرتيا

وجود مكيف

وجود نظام تأمني ضد احلرائق

وجود تهوية كافية

جودة دورات املياه

مؤشر املواصالت واالنتقاالت

وجود وسيلة انتقال مجاعية

وجود إنرتنت
وجود أدوات مكتبية
وجود طابعة والورق اخلاص
بها

إمكانية ركن السيارة اخلاصة

ثانيا :أداء الجامعات بالنسبة للمؤشر العام
احتلتتتت جامعتتتة عتتتني تتتس املرتبتتتة األور بالنستتتبة للمؤشتتتر
العتتتال للرضتتتا عتتتن العناصتتتر الفنيتتتة أو التقنيتتتة لبيئتتتة العمتتتل
الداخليتتتتة ،يف حتتتتني احتلتتتتت جامعتتتتة اإلستتتتكندرية املرتبتتتتة
األخرية.
يف اجلزء التالي سيتم عرض ترتيب اجلامعات وفقا لقيمة املؤشر العال
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ترتيب الجامعات بالنسبة للمؤشر العام للرضا عن العناصر الفنية أو التقنية لبيئة العمل الداخلية

 .1جامعة عني

س

59.5

 .2جامعة املنيا

58.5

 .14جامعة مدينة السادات

51.1

 .3جامعة بنها

58.4

 .15جامعة بين سويف

49.6

 .4جامعة الفيول

58.0

 .16جامعة حلوان

49.3

 .5جامعة أسوان

56.8

 .17جامعة املنوفية

48.2

 .6جامعة دمنهور

56.5

 .18جامعة قناة السويس

47.6

 .7جامعة القاهرة

53.5

 .19جامعة دمياط

47.0

 .8جامعة جنوب الوادي

52.6

 .20جامعة طنطا

47.0

 .9جامعة سوهاج

52.3

 .21جامعة أسيوط

44.7

 10جامعة املنصورة

51.8

 .22جامعة السويس

43.6

 .11جامعة الزقازيق

51.7

 .23جامعة الوادي اجلديد

43.0

 .12جامعة بورسعيد

51.5

 .24جامعة األزهر

37.7

 .13جامعة كفر الشيخ

51.5
 .25جامعة االسكندرية 35.2
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القسم الثاني :المؤشرات الفرعية لمؤشر مدى رضا العاملين في وحدات الجهاز
اإلداري للدولة عن العناصر الفنية لبيئة العمل الداخلية

يعرض القستم ااتالي املؤشترات الفرعيتة املكونتة للمؤشتر العتال للرضتا عتن العناصتر الفنيتة أو التقنيتة لبيئتة العمتل الداخليتة
والبنود املكونة لكل مؤشر فرعي.

 -1مؤشر بيئة العمل
يتكون مؤشر بيئة العمل من  5بنتود يتتم تقييمهتا متن قابتل العامتل ،وهتذه البنتود هتي (وجتود مكتتب ختاو ،وجتود كرستي
خاو ،وجود مراوح ،وجود تكييف ،الرضا عن التهوية) يتم تقييم كل بنتد متن هتذه البنتود علتى مقيتاس متن ( )0إر (،)5
حيث يعرب الصفر عن ستوء اخلدمتة ،يف حتني تعترب التت  5عتن جودتهتا ،وجتدير بالتذكر أن أداء اجلامعتات يف هتذا املؤشتر هتو
أكثر من جيد ،حيث أشار معظم العاملني بها بتوفر البنود اخلاصة بهذا املؤشر ،عدا البند اخلاو بتوفر التكييفات.
 1-1توفر البنود الخاصة بمؤشر بيئة العمل

 17 متتتن أصتتتل  25جامعتتتة لتتتها املستتتح أفتتتادت الغالبيتتتة
العظمى من العاملني بها بتوفر مكتب خاو بهم 0
 جتتتاءت كتتتل متتتن جامعتتتة عتتتني تتتس وبنهتتتا والزقتتتازيق
وأستتتوان يف املرتبتتتة األور ،حيتتتث أشتتتار مجيتتتع العتتتاملني
( )%100بهتتا بتتتوفر مكتتتب ختتاو بهتتم ،يف حتتني جتتاءت
جامعة بنى سويف ( )%89.4يف املؤخرة.

لتها

 %94 على األقتل متن العتاملني بكتل اجلامعتات التيت
املسح أشاروا إر وجود كرسي خاو بهم.
 جتتاءت كتتل متتن جامعتتة عتتني تتس وحلتتوان وبنهتتا وأستتوان
علتتتى رأس قائمتتتة هتتتذه اجلامعتتتات بنستتتبة  ،%100يف حتتتني
جاءت جامعة اإلسكندرية يف املؤخرة (.)%94

شكل رقم ()1- 2
شكل رقم ()2- 2
نسبة العاملني الذين أفادوا بوجود مكتب خاو بهم باجلامعات  2019نسبة العاملني الذين أفادوا بوجود كرسي خاو بهم باجلامعات 2019
100%

100%

50%

50%

0%

0%

جامعة عني مشس
جامعة بنها
جامعة الزقازيق
جامعة أسوان
جامعة السويس
جامعة حلوان
جامعة جنوب الوادي
جامعة املنصورة
جامعة قناة السويس
جامعة بورسعيد
جامعة الوادى اجلديد
جامعة مدينة السادات
جامعة طنطا
جامعة سوهاج
جامعة دمنهور
جامعة املنوفية
جامعة املنيا
جامعة أسيوط
جامعة القاهرة
جامعة دمياط
جامعة كفر الشيخ
جامعة اإلسكندرية
جامعة الفيوم
جامعة األزهر
جامعة بين سويف

جامعة عني مشس
جامعة حلوان
جامعة بنها
جامعة أسوان
جامعة جنوب الوادي
جامعة بورسعيد
جامعة املنصورة
جامعة كفر الشيخ
جامعة الزقازيق
جامعة الفيوم
جامعة سوهاج
جامعة دمنهور
جامعة السويس
جامعة قناة السويس
جامعة املنيا
جامعة املنوفية
جامعة مدينة السادات
جامعة دمياط
جامعة طنطا
جامعة بين سويف
جامعة القاهرة
جامعة األزهر
جامعة الوادى اجلديد
جامعة أسيوط
جامعة اإلسكندرية

 يتوفر مبعظم اجلامعتات املصترية متراوح للعتاملني بهتا ،وقتد  6 جامعات فقط من  25جامعتة أشتار معظتم العتاملني بهتا
احتلت جامعة سوهاج املرتبتة األور ،حيتث أفتاد  %99.5متن بوجتتتود تكيفتتتا ،وقتتتد جتتتاءت جامعتتتة الفيتتتول يف املقدمتتتة
العتتتتتاملني بهتتتتتا بتتتتتتوفر متتتتتراوح ،يف حتتتتتني جتتتتتاءت جامعتتتتتة بنستتبة  %85.5متتن العتتاملني بهتتا ،يف حتتني جتتاءت جامعتتة
كفرالشتتيخ يف املرتبتتة األختترية بنستتبة  %75.9متتن العتتاملني األزهر يف املرتبة األخرية بنسبة  %9.5من العاملني بها.
بها.
شكل رقم ()3- 2
نسبة العاملني الذين أفادوا بوجود مراوح باجلامعات 2019

100%

شكل رقم ()4- 2
نسبة العاملني الذين أفادوا بوجود تكييفات باجلامعات 2019
100%
50%

50%

جامعة سوهاج
جامعة قناة السويس
جامعة الوادى اجلديد
جامعة الزقازيق
جامعة حلوان
جامعة طنطا
جامعة جنوب الوادي
جامعة دمنهور
جامعة دمياط
جامعة املنصورة
جامعة بورسعيد
جامعة املنيا
جامعة أسيوط
جامعة األزهر
جامعة أسوان
جامعة عني مشس
جامعة املنوفية
جامعة بنها
جامعة مدينة السادات
جامعة السويس
جامعة الفيوم
جامعة بين سويف
جامعة اإلسكندرية
جامعة القاهرة
جامعة كفر الشيخ

جامعة الفيوم
جامعة أسوان
جامعة القاهرة
جامعة جنوب الوادي
جامعة عني مشس
جامعة سوهاج
جامعة الوادى اجلديد
جامعة بين سويف
جامعة املنصورة
جامعة بنها
جامعة أسيوط
جامعة دمنهور
جامعة املنوفية
جامعة قناة السويس
جامعة الزقازيق
جامعة كفر الشيخ
جامعة طنطا
جامعة بورسعيد
جامعة مدينة السادات
جامعة املنيا
جامعة حلوان
جامعة السويس
جامعة اإلسكندرية
جامعة دمياط
جامعة األزهر

0%

0%
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 2-1ترتيب الجامعات وفقا لمؤشر بيئة العمل

يعترب أداء اجلامعات يف مؤشر بيئة العمل جيدا حيث بلغت أقصى قيمة هلذا املؤشر  76.1والذي كان من نصيب جامعة
الفيول ،يف حني بلغت أقل قيمة للمؤشر  44.3وذلك بالنسبة جلامعة اإلسكندرية.
جدول رقم ( :)1- 2ترتيب اجلامعات وفقا لقيمة مؤشر بيئة العمل
اجلامعة

الرتتيب

قيمه املؤشر

الفيول

1

76.1

2

71.8

3

71.3

4

71.0

5

70.5

6

70.3

7

69.1

8

67.9

9

66.8

10

64.9

11

64.5

12

63.4

13

63.3

14

63.1

15

62.2

16

62.1

17

61.8

18

60.0

19

59.4

20

59.2

21

59.0

22

58.2

23

57.5

24

54.8

25

44.3

جنوب الوادي
عني

س

القاهرة
سوهاج
بنها
أسوان
دمنهور
الزقازيق
مدينة السادات
قناة السويس

بورسعيد
بين سويف
املنصورة
املنيا
طنطا
كفر الشيخ
حلوان
املنوفية
السويس
الوادي اجلديد
دمياط
أسيوط
األزهر

اإلسكندرية
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 -2مؤشر البنية التحتية
يتكون مؤشر البنية التحتية من  5بنود يتم سؤال املوظف عن تقييمه هلا ،وهذه البنود هي( :وجود إضاءة كافية ،جودة
دورات للمياه ،وجود مصاعد كهربائية ،وجود كافيرتيا ،وجود نظال تأمني ضد اارائق) يتم تقييم كل بند من هذه البنود
على مقياس من ( )0إر ( ،)5حيث يعرب الصفر عن سوء اخلدمة يف حني تعرب الت  5عن جودتها ،وجتدر اإلشارة إر أن أداء
اجلامعات يف هذا املؤشر جيد ،حيث أشار معظم العاملني باجلامعات بتوفر كل البنود عدا البند اخلاو بتوفر الكافيرتيا
باجلامعات.

 1-2توفر البنود الخاصة بمؤشر البنية التحتية

 %96.1 على األقل من العاملني باجلامعات أفادوا بوجود  أفاد ت على األقل ت ما يقرب من نصف العاملني مبعظم
اجلامعات بوجود مصاعد كهربائية ،إال أن هذه النسبة
إضاءة كافية.
شهدت أعلى قيمة هلا بني موظفى جامعة اإلسكندرية
 جاءت جامعات القاهرة وحلوان و اإلسكندرية وطنطا
( )%97.5وأقل قيمة هلا كانت بني موظفى جامعة الوادي
ودمنهور وبين سويف على رأس قائمة هذه اجلامعات
اجلديد (.)%8.8
بنسبة  %100من العاملني بها ،بينما جاءت جامعة
السويس يف املؤخرة بنسبة %96.1
شكل رقم ()6- 2
نسبة العاملني الذين أفادوا بوجود مصاعد كهربائية باجلامعات 2019

شكل رقم ()5- 2
نسبة العاملني الذين أفادوا بوجود إضاءة كافية باجلامعات 2019
100%

100%

50%

50%

0%

0%

جامعة القاهرة
جامعة حلوان
جامعة اإلسكندرية
جامعة طنطا
جامعة دمنهور
جامعة بين سويف
جامعة جنوب الوادي
جامعة بورسعيد
جامعة املنصورة
جامعة الفيوم
جامعة املنوفية
جامعة مدينة السادات
جامعة كفر الشيخ
جامعة األزهر
جامعة قناة السويس
جامعة بنها
جامعة أسيوط
جامعة الزقازيق
جامعة سوهاج
جامعة أسوان
جامعة الوادى اجلديد
جامعة املنيا
جامعة عني مشس
جامعة دمياط
جامعة السويس

جامعة اإلسكندرية
جامعة عني مشس
جامعة دمنهور
جامعة كفر الشيخ
جامعة الزقازيق
جامعة الفيوم
جامعة املنيا
جامعة أسيوط
جامعة املنوفية
جامعة حلوان
جامعة سوهاج
جامعة أسوان
جامعة بورسعيد
جامعة السويس
جامعة القاهرة
جامعة األزهر
جامعة بنها
جامعة املنصورة
جامعة جنوب الوادي
جامعة دمياط
جامعة طنطا
جامعة قناة السويس
جامعة بين سويف
جامعة مدينة السادات
جامعة الوادى اجلديد

 جاءت جامعة أسوان يف مقدمة اجلامعات اليت أفاد  أفادت الغالبية العظمى من العاملني مبعظم اجلامعات
العاملون بها بوجود كافيرتيا باجلامعة بنسبة  %87.5من
بوجود نظال تأمني ضد اارائق.
العاملني بها ،يف املقابل جاءت جامعة قناة السويس يف  جاءت جامعة دمنهور يف مقدمة اجلامعات ،حيث أفاد
مؤخرة قائمة هذه اجلامعات بنسبة  %22من العاملني بها.
مجيع العاملني بها بوجود نظال تأمني ضد اارائق ،يف
املقابل جاءت جامعة بين سويف يف املؤخرة بنسبة %69.6
من العاملني بها.
شكل رقم ()7- 2
نسبة العاملني الذين أفادوا بوجود كافيرتيا باجلامعات 2019
100%

شكل رقم ()8- 2
نسبة العاملني الذين أفادوا بوجود نظال تأمني ضد اارائق باجلامعات
2019
100%

50%

50%

0%

0%

جامعة أسوان
جامعة بنها
جامعة بورسعيد
جامعة عني مشس
جامعة الوادى اجلديد
جامعة أسيوط
جامعة املنيا
جامعة الزقازيق
جامعة املنصورة
جامعة كفر الشيخ
جامعة الفيوم
جامعة القاهرة
جامعة حلوان
جامعة دمنهور
جامعة سوهاج
جامعة األزهر
جامعة دمياط
جامعة جنوب الوادي
جامعة بين سويف
جامعة املنوفية
جامعة طنطا
جامعة اإلسكندرية
جامعة السويس
جامعة مدينة السادات
جامعة قناة السويس

جامعة دمنهور
جامعة قناة السويس
جامعة دمياط
جامعة عني مشس
جامعة اإلسكندرية
جامعة مدينة السادات
جامعة القاهرة
جامعة الزقازيق
جامعة أسوان
جامعة بنها
جامعة طنطا
جامعة املنيا
جامعة الوادى اجلديد
جامعة كفر الشيخ
جامعة حلوان
جامعة املنوفية
جامعة الفيوم
جامعة سوهاج
جامعة جنوب الوادي
جامعة املنصورة
جامعة أسيوط
جامعة بورسعيد
جامعة األزهر
جامعة السويس
جامعة بين سويف
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قياس مدى رضا العاملين في بعض وحدات الجهاز اإلداري للدولة عن بيئة العمل (الجامعات)

 2-2ترتيب الجامعات وفقا لمؤشر البنية التحتية

يعترب أداء اجلامعات يف مؤشر البنية التحتية جيدا ،حيث بلغتت أقصتى قيمتة هلتذا املؤشتر  70.8وذلتك بالنستبة جلامعتة
كفرالشيخ ،يف حني بلغت أقل قيمة للمؤشر  48.8بالنسبة جلامعة الوادي اجلديد.
جدول رقم ( :)2- 2ترتيب اجلامعات وفقا لقيمة مؤشر البنية التحتية
اجلامعة

الرتتيب

قيمه املؤشر

كفر الشيخ

1

70.8

املنيا

2

68.6

3

68.4

دمنهور

4

65.5

الزقازيق

5

65.1

بنها

6

62.9

الفيول

7

62.7

أسوان

8

61.5

املنصورة

9

58.1

القاهرة

10

57.3

بورسعيد

11

55.3

أسيوط

12

54.9

سوهاج

13

54.5

اإلسكندرية

14

53.9

طنطا

15

53.9

املنوفية

16

53.5

قناة السويس

17

51.6

السويس

18

51.6

حلوان

19

51.5

بين سويف

20

50.9

دمياط

21

50.7

مدينة السادات

22

50.6

األزهر

23

50.6

جنوب الوادي

24

49.3

الوادي اجلديد

25

48.8

عني

س
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قياس مدى رضا العاملين في بعض وحدات الجهاز اإلداري للدولة عن بيئة العمل (الجامعات)

 -3مؤشر األدوات المساعدة
يتكون مؤشر األدوات املساعدة من  4بنود يتم سؤال املوظف عن تقييم مدى جودتها ،وهذه البنود هي( :وجود كمبيوتر،
وجود إنرتنت ،توفر أدوات مكتبية ،توفر طابعة /ماكينة تصوير والورق اخلاو بها) يتم تقييم كل بند من هذه البنود على
مقياس من ( )0إر ( )5حيث يعرب الصفر عن سوء اخلدمة يف حني تعرب الت  5عن جودتها ،وجدير بالذكر أن أداء اجلامعات
يف هذا املؤشر جيد ،حيث أشار معظم العاملني باجلامعات بتوفر البنود اخلاصة بهذا املؤشر.
 1-3توفر البنود الخاصة بمؤشر األدوات المساعدة

 جامعتتة أستتوان احتلتتت املرتبتتة األور بتتني اجلامعتتات متتن  جتتاءت جامعتتة جنتتوب التتوادي علتتى رأس قائمتتة اجلامعتتات
التتتى أفتتاد العتتاملون بهتتا بوجتتود إنرتنتتت بالعمتتل (،)%90.2
حيتتث نستتبة العتتاملني بهتتا التتذين أفتتادوا بوجتتود كمبيتتوتر
على عكس جامعة اإلسكندرية اليت جاءت يف ذيل هتذه
خاو بهم ( ،)%93.5يف حني احتلت جامعة األزهر املرتبتة
القائمة بنسبة .%21.5
األخرية (.)%44.0
شكل رقم ()10- 2
شكل رقم ()9- 2
نسبة العاملني الذين أفادوا بوجود كمبيوتر خاو بهم باجلامعات  2019نسبة العاملني الذين أفادوا بوجود إنرتنت بالعمل باجلامعات 2019
100%

100%

50%

50%

0%

0%

جامعة أسوان
جامعة بورسعيد
جامعة بنها
جامعة دمنهور
جامعة جنوب الوادي
جامعة مدينة السادات
جامعة الوادى اجلديد
جامعة قناة السويس
جامعة عني مشس
جامعة حلوان
جامعة دمياط
جامعة الفيوم
جامعة املنيا
جامعة القاهرة
جامعة الزقازيق
جامعة املنصورة
جامعة سوهاج
جامعة املنوفية
جامعة طنطا
جامعة كفر الشيخ
جامعة بين سويف
جامعة السويس
جامعة أسيوط
جامعة اإلسكندرية
جامعة األزهر

جامعة جنوب الوادي
جامعة أسوان
جامعة املنيا
جامعة القاهرة
جامعة السويس
جامعة بين سويف
جامعة قناة السويس
جامعة عني مشس
جامعة حلوان
جامعة دمياط
جامعة كفر الشيخ
جامعة أسيوط
جامعة بورسعيد
جامعة بنها
جامعة الفيوم
جامعة املنصورة
جامعة سوهاج
جامعة املنوفية
جامعة الزقازيق
جامعة طنطا
جامعة مدينة السادات
جامعة الوادى اجلديد
جامعة دمنهور
جامعة األزهر
جامعة اإلسكندرية

 جامعة دمنهور جتاءت يف املرتبتة األور بتني اجلامعتات متن  جاءت جامعة أسوان يف مقدمة اجلامعات متن حيتث نستبة
العتتاملني التتذين أفتتادوا بوجتتود طابعتتة /ماكينتتة تصتتوير،
حيث نسبة العاملني الذين أفادوا بتوفر األدوات املكتبيتة
حيتتتث بلغتتتت تلتتتك النستتتبة  ،%96.0علتتتى عكتتتس جامعتتتة
( ،)%99.0بينمتتتا جتتتاءت جامعتتتة اإلستتتكندرية يف املرتبتتتة
اإلسكندرية واليت جاءت يف املؤخرة بنسبة .%32.0
األخرية بنسبة .%23.0

شكل رقم ()11- 2
نسبة العاملني الذين أفادوا بتوفر أدوات مكتبية باجلامعات 2019

شكل رقم ()12- 2
نسبة العاملني الذين أفادوا بوجود طابعة /ماكينة تصوير باجلامعات
2019

100%

100%

50%

50%

0%

0%

جامعة دمنهور
جامعة القاهرة
جامعة بورسعيد
جامعة املنصورة
جامعة دمياط
جامعة أسوان
جامعة مدينة السادات
جامعة حلوان
جامعة قناة السويس
جامعة بنها
جامعة سوهاج
جامعة املنيا
جامعة جنوب الوادي
جامعة الفيوم
جامعة املنوفية
جامعة طنطا
جامعة الزقازيق
جامعة كفر الشيخ
جامعة عني مشس
جامعة بين سويف
جامعة أسيوط
جامعة السويس
جامعة األزهر
جامعة الوادى اجلديد
جامعة اإلسكندرية

جامعة أسوان
جامعة مدينة السادات
جامعة بنها
جامعة قناة السويس
جامعة عني مشس
جامعة املنوفية
جامعة املنيا
جامعة طنطا
جامعة بين سويف
جامعة بورسعيد
جامعة الزقازيق
جامعة القاهرة
جامعة حلوان
جامعة الفيوم
جامعة املنصورة
جامعة دمياط
جامعة جنوب الوادي
جامعة أسيوط
جامعة دمنهور
جامعة سوهاج
جامعة كفر الشيخ
جامعة السويس
جامعة الوادى اجلديد
جامعة األزهر
جامعة اإلسكندرية
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قياس مدى رضا العاملين في بعض وحدات الجهاز اإلداري للدولة عن بيئة العمل (الجامعات)

 2-3ترتيب الجامعات وفقا لمؤشر األدوات المساعدة

يعترب أداء اجلامعات يف مؤشر األدوات املساعدة متوسطا ،حيث بلغتت أقصتى قيمتة هلتذا املؤشتر  63.9والتذي كتان متن
نصيب جامعة بنها ،يف حني بلغت أقل قيمة للمؤشر  19.4وذلك بالنسبة جلامعة اإلسكندرية.
جدول رقم ( :)3- 2ترتيب اجلامعات وفقا لقيمة مؤشر األدوات املساعدة
قيمه املؤشر
الرتتيب
اجلامعة
بنها

1

63.9

قناة السويس

2

63.7

املنيا

3

62.5

أسوان

4

60.5

جنوب الوادي

5

60.2

بورسعيد

6

60.0

املنصورة

7

59.2

مدينة السادات

8

58.5

طنطا

9

58.3

10

58.0

الفيول

11

56.5

الزقازيق

12

56.3

بين سويف

13

56.1

دمنهور

14

55.3

دمياط

15

54.1

املنوفية

16

52.2

كفر الشيخ

17

52.0

حلوان

18

51.8

القاهرة

19

51.2

سوهاج

20

49.1

السويس

21

45.5

أسيوط

22

43.3

الوادي اجلديد

23

34.5

األزهر

24

25.9

اإلسكندرية

25

19.4

عني

س
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قياس مدى رضا العاملين في بعض وحدات الجهاز اإلداري للدولة عن بيئة العمل (الجامعات)

 -4مؤشر المواصالت واالنتقال
يتكون مؤشر املواصالت واالنتقال من بندين يتم سؤال املوظف عن تقييم مدى جودتهما ،وهذان البندان هما (مدى وجود
وسيلة انتقال مجاعية إليصال املوظف إر عمله ت إذا كان املوظف ميتلك سيارة خاصة مدى إمكانية وجود مكان لصفها
بسهولة) يتم تقييم كل بند من هذه البنود على مقياس من ( )0إر ( )5حيث يعرب الصفر عن سوء اخلدمة ،يف حني تعرب الت
 5عن جودتها ،جدير بالذكر أن أداء اجلامعات يف هذا املؤشر منخفض مقارنة بأدائها يف املؤشرات السباقة.
 1-4توفر البنود الخاصة بمؤشر المواصالت واالنتقال

 أفادت الغالبية العظمى من العاملني بتمعظم اجلامعات
بوجود وسيلة انتقال مجاعية لتوصيل العاملني بالقرب من
عملهم (سواء كانت مواصالت عامة /أو تابعة للعمل).
 تعترب جامعة حلوان هي اجلامعة الوحيدة اليت أفاد مجيع
العاملني بها بوجود وسيلة انتقال مجاعية للعاملني
باجلامعة.
 جاءت جامعة قناة السويس يف املرتبة األخرية من حيث
نسبة العاملني الذين أفادوا بوجود وسيلة انتقال مجاعية
لتوصيل العاملني بالقرب من عملهم (سواء كانت
مواصالت عامة /أو تابعة للعمل) ،حيث بلغت تلك النسبة
.%1.0

 أفاد ما يقرب من نصف العاملني بتمعظم اجلامعات
املصرية بعدل وجود مكان لصف سيارتهم اخلاصة يف
حال الذهاب بها للعمل ،عدا جامعة بين سويف واليت
أفاد  %92.5من العاملني بها بإمكانية صفهم لسياراتهم
لتحتل املرتبة األور بذلك بني اجلامعات.
 جاءت جامعة دمنهور يف املرتبة األخرية بني اجلامعات من
حيث نسبة العاملني الذين أفادوا بوجود مكان لصف
سيارتهم اخلاصة يف حال الذهاب بها للعمل حيث بلغت
تلك النسبة حوالي .%13.5

شكل رقم ()13- 2
نسبة العاملني الذين أفادوا بوجود وسيلة انتقال مجاعية لتوصيل
العاملني بالقرب من عملهم (سواء كانت مواصالت عامة /أو تابعة
للعمل) باجلامعات 2019

شكل رقم ()14- 2
نسبة العاملني الذين أفادوا بوجود مكان لصف سيارتهم اخلاصة يف
حال الذهاب بها للعمل باجلامعات 2019

50%

50%

0%

0%

جامعة حلوان
جامعة أسوان
جامعة دمنهور
جامعة الفيوم
جامعة القاهرة
جامعة املنيا
جامعة عني مشس
جامعة سوهاج
جامعة الوادى اجلديد
جامعة اإلسكندرية
جامعة بنها
جامعة جنوب الوادي
جامعة دمياط
جامعة املنصورة
جامعة أسيوط
جامعة املنوفية
جامعة مدينة السادات
جامعة بورسعيد
جامعة بين سويف
جامعة كفر الشيخ
جامعة األزهر
جامعة الزقازيق
جامعة السويس
جامعة طنطا
جامعة قناة السويس

جامعة بين سويف
جامعة عني مشس
جامعة بورسعيد
جامعة سوهاج
جامعة السويس
جامعة أسيوط
جامعة قناة السويس
جامعة الفيوم
جامعة األزهر
جامعة املنصورة
جامعة كفر الشيخ
جامعة الزقازيق
جامعة حلوان
جامعة املنيا
جامعة بنها
جامعة مدينة السادات
جامعة جنوب الوادي
جامعة طنطا
جامعة دمياط
جامعة الوادى اجلديد
جامعة القاهرة
جامعة املنوفية
جامعة أسوان
جامعة اإلسكندرية
جامعة دمنهور

100%

100%
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قياس مدى رضا العاملين في بعض وحدات الجهاز اإلداري للدولة عن بيئة العمل (الجامعات)

 2-4ترتيب الجامعات وفقا لمؤشر المواصالت واالنتقال

يعترب أداء اجلامعات يف مؤشر املواصالت واالنتقال منخفضا ،حيث بلغت أقصى قيمة هلذا املؤشر  40.8والتى كانت
من نصيب جامعة املنيا ،يف حني كانت أقل قيمة للمؤشر هي  10.6وذلك بالنسبة جلامعة قناة السويس.
جدول رقم ( :)4- 2ترتيب اجلامعات وفقا لقيمة مؤشر املواصالت واالنتقال
قيمه املؤشر
الرتتيب
اجلامعة
1

40.8

2

38.8

دمنهور

3

37.1

الفيول

4

36.7

بنها

5

36.6

أسوان

6

36.1

سوهاج

7

35.4

القاهرة

8

34.4

حلوان

9

33.9

مدينة السادات

10

30.1

الوادي اجلديد

11

29.7

جنوب الوادي

12

29.1

بين سويف

13

28.2

املنوفية

14

27.8

بورسعيد

15

27.4

املنصورة

16

26.8

دمياط

17

25.1

اإلسكندرية

18

23.4

أسيوط

19

23.1

كفر الشيخ

20

21.3

األزهر

21

19.7

الزقازيق

22

18.6

السويس

23

18.2

طنطا

24

13.6

قناة السويس

25

10.6

املنيا
عني

س

12

