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الوظ�في ودرجة األداء الوظ�في هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بین درجة الرضا 

  وتمتل ال�حث في اإلجا�ة على األسئلة التال�ة : ،لموظفي م�ت�ات جامعة مصراته

س/ ما العالقة بین درجة الرضا الوظ�في ودرجة األداء الوظ�في لموظفي م�ت�ات جامعة  

  ؟مصراته

  :ومن خالل التساؤل الرئ�سي الساب� تتفرع التساؤالت االت�ة 

 ؟ةرضا الوظ�في لموظفي م�ت�ات جامعة مصراتما درجة ال . 1

 ؟ ةما درجة األداء الوظ�في لموظفي م�ت�ات جامعة مصرات  . 2

) حول العالقة بین درجة الرضا  0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستو�(  . 3

ت�ة  (الجنس الوظ�في ودرجة األداء الوظ�في لموظفي م�ت�ات جامعة مصراته تعز� للمتغیرات اآل

  سنوات الخبرة ) ؟ –المؤهل العلمي  –العمر  –

وقد اشتمل مجتمع الدراسة الحالي على جم�ع الموظفین �م�ت�ات جامعة مصراتة وعددهم 

٪، ومن 55وتم تحدیث عینة الدراسة وذلك بنس�ة   ،2017 - 2016) موظف لسنة 120(

ست�انة أداة ) موظف، واستخدم ال�احثون اال66خالل ذلك تم تحدیث عینة الدراسة على( 

) فقرة ومق�اس متدرج خماسي موزعة على محور�ن وهما : المحور 29الدراسة، وتكونت من (

) في تحلیل spss.وقد تم استخدام برنامج (داء األ ، المحور الثاني:الرضا الوظ�في  األول :

  الب�انات واستخالص النتائج اآلت�ة: 

mailto:a.abusaa@art.misuratau.edu.ly
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وجب" داء ، إال أنه ارت�ا� ضعیف " مالوظ�في واألهناك عالقة ارت�ا� " طرد�ة " بین الرضى  . 1

 الوظ�في ولكن �ش�ل ضعیف . ا، �شیر إلى أن الموظفین یتأثر أدائهم �الرض

ة ) للرضا الوظ�في لموظفي الم�ت�ات بجامع3.03ن المتوس� الكلي إلجا�ات عینة ال�حث ( إ . 2

 مصراته متوس� إلى جید .

ة لألداء الوظ�في لموظفي م�ت�ات جامعة مصرات ) ،3.81ن المتوس� الكلي لمحور األداء (إ . 3

 مرتفع إلى جید جدًا.

قته في تقدیرات الذ�ور واإلناث حول الرضا الوظ�في وعال ةال توجد عالقة ذات داللة إحصائ� . 4

 . ة�مستو� أداء الموظفین �م�ت�ات جامعة مصرات

أداء الموظفین حول الرضا الوظ�في وعالقته �مستو�  ةال توجد عالقة ذات داللة إحصائ� . 5

 تعود لمتغیر العمر . ة�م�ت�ات جامعة مصرات

حول الرضا الوظ�في وعالقته �مستو� أداء الموظفین  ةال توجد عالقة ذات داللة إحصائ� . 6

 �عود لمتغیر المؤهل العلمي  . ة�م�ت�ات جامعة مصرات

الموظفین ال توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة حول الرضا الوظ�في وعالقته �مستو� أداء  . 7

   .تعود لمتغیر لسنوات الخبرة. ة�م�ت�ات جامعة مصرات

  الرضا الوظ�في   ـــــ   األداء   ــــــ  موظفي الم�ت�ات . الكلمات المفتاح�ة :
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تمثل القو� العاملة الثروة الحق�ق�ة لخدمة التنم�ة الوطن�ة في مجاالتها  المقدمة:

القو� وٕادارتها �أسلوب أفضل من �افة فإن الدولة تسعى جاهدة إلى تنم�ة تلك 

خالل برامج تساعد على انتاجها وتقدم المهنة مرهون �اقتناع العناصر ال�شر�ة 

لمؤسسة على إش�اع االرضا الوظ�في مؤشرًا هامًا لقدرة  دو�ع، �عملها ورضاها عنه

حاجات العاملین بها �ما �عتبر مؤشرًا عاما على فاعل�ة المؤسسات �ش�ل عام 

ال�شر� هو األساس األقو� واألهم في إنجاح عمل المؤسسات، وعمومًا فالعنصر 

الرضا الوظ�في للعاملین من أهم مؤشرات الصحة والعاف�ة للمنظمة وقو�  د�ع

فاعلیتها على افتراض أن المنظمة التي ال �شعر العاملون فیها �الرضا س��ون 

أن الموظف و  ،�الرضاقلیل من النجاح مقارنة �التي �شعر فیها العاملین  نصیبها

الراضي عن عمله هو أكبر استعداد لالستمرار بوظ�فته وتحقی� أهداف المنظمة أنه 

وعلیهم دور �بیر في  مهماً ن �مثلون عنصرًا یالم�تبی، و�ما أن ��ون أكثر نشاطاً 

دفع عجلة التطور فإن هذا استدعى تحقی� االستغالل األمثل لهذا العنصر عن 

تي تدعم جهده والتي تمثل الدافع الذ� یز�د نس�ة ال ناس�ةبیئة المطر�� خل� ال

إلى  ا� بدورهذؤ إن هذه البیئة ت  ،الرضا الذ� ینع�س بدوره على مستو� األداء

  .تحقی� الرضا الوظ�في لتلك الشر�حة من العاملین 
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بإداء  تةمش�لة الدراسة من أهم�ة الرضا الوظ�في وعالق بث�تن :�حثمش�لة ال

ین أدائهم، حیث أكدت العدید من الدارسات على أهم�ة العنصر الموظفین وتحس

ال�شر� وأداء الموظفین داخل المؤسسات، وعلى ضرورة التر�یز على أداء وٕانتاج�ة 

 تهدراسة العوامل المح�طة �ه بهدف الرفع من مستو� أدائهم وز�ادة فاعلیو الموظفین 

التي تتسبب في حالة غ�اب نسب الحلول للقضاء على المش�الت أومحاولة إیجاد 

والذ�  المرجوةف اهدالرضا الوظ�في الذ� ساهم �ش�ل �بیر في عدم تحقی� األ

سلب�ًا على أداء الموظفین، ولهذا تحرص �ل مؤسسة على تحقی� الرضا  ینع�س

وروح العمل في الموظف لتحقی� األداء المتمیز الذ� �م�ن المؤسسات من تحقی� 

تتحدد مش�لة الدراسة في التساؤل ، ومن خالل ذلك هااألهداف التي تسعى لتحق�ق

  التالي:الرئ�س 

ت �ت�اس/ ما العالقة بین درجة الرضا الوظ�في ودرجة األداء الوظ�في لموظفي م

  ؟مصراته جامعة

  :ومن خالل التساؤل الرئ�س الساب� تتفرع التساؤالت االت�ة 

 ؟ ةما درجة الرضا الوظ�في لموظفي م�ت�ات جامعة مصرات .1

 ؟ ةما درجة األداء الوظ�في لموظفي م�ت�ات جامعة مصرات  .2

) حول العالقة  0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستو�(  .3

 درجة الرضا الوظ�في ودرجة األداء الوظ�في لموظفي م�ت�ات جامعة بین

 –المؤهل العلمي  –العمر  –مصراته تعز� للمتغیرات االت�ة  (الجنس 

  ؟سنوات الخبرة ) 
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 تي :تتحدد أهداف ال�حث في اآل :ل�حثأهداف ا

العالقة بین درجة الرضا الوظ�في ودرجة األداء الوظ�في لموظفي التعرف على  .1

 ةمصرات م�ت�ات جامعة

 التعرف على درجة الرضا الوظ�في لموظفي م�ت�ات جامعة مصراته . .2

 التعرف على درجة األداء الوظ�في لموظفي م�ت�ات جامعة مصراته .  .3

درجة الرضا الوظ�في  التعرف على داللة الفروق اإلحصائ�ة حول العالقة بین .4

مصراته تعز� للمتغیرات االت�ة  ودرجة األداء الوظ�في لموظفي م�ت�ات جامعة

 ؟سنوات الخبرة ) –المؤهل العلمي  –العمر  –( الجنس 

  تتحدد أهم�ة ال�حث في اآلتي : :�حثأهم�ة ال

التي تر�� الرضا الوظ�في �األداء لد� موظفي الم�ت�ات ، الكشف عن العالقة      

إلى أهم�ة تعز�ز  ةً ومن ثم لفت انت�اه المسؤولین بوزارة التعل�م و�الجامعات وخاص

  الوظ�في. ئهالرضا الوظ�في للموظف لینع�س بذلك على أدا

المنهج الوصفي الذ� �قوم على نظرا لطب�عة ال�حث تم استخدام  :�حثمنهج ال

اهرة من الظواهر للوصول إلى أس�اب هذه الظاهرة والعوامل التي تتح�م وصف ظ

المنهج من إم�ان�ات التوصل إلى الحقائ� الدق�قة عن  ذانظرًا لما یوفره هو  ،فیها 

  .، وتفسیر جید لمعنى الب�اناتالظروف القائمة
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 جامعة مصراتةبموظفي الم�ت�ات جم�ع  تمثل مجتمع ال�حث في مجتمع ال�حث:

 .) م�ت�ة15) موظف والموزعین على (120وال�الغ عددهم ( 

مجتمع األصلي ، أ� ال) من %55ال�حث بنس�ة ( عینةتم تحدید  عینة ال�حث:

 .) موظف من موظفي الم�ت�ات بجامعة مصراته 66تمثل (

  حدود ال�حث:

 . ةتحدد ال�حث الحالي في جم�ع م�ت�ات جامعة مصراتالحدود الم�ان�ة:  .1

 تمثلة في عینة من موظفي م�ت�ات جامعة مصراتة.  شر�ة:الحدود ال� .2

 ).2017 – 2016طب� هذه ال�حث هي العام الجامعي ( الحدود الزمن�ة: .3

تناولت ال�حث موضوع الرضا الوظ�في لد� موظفین  الحدود الموضوع�ة: .4

 األداء الموظفین.على الم�ت�ات وأثره 

  مصطلحات ال�حث:

مصطلح علم النفس هو ما یتضح من �عض المتغیرات المتعددة التي لها  الرضا:

عالقة �الرضا الوظ�في ومفهومه وهي متغیرات متنوعة �ما أن مفهوم الرضا 

 مفهوم الرضا مع مفهوم متعدد المعاني �شترك ،تعر�ف بذاته من الوظ�في البد له

  .الي حول موضوع الرضاتدعونا إلى التف�یر المث ،في الح�اة �ص�غ متعدد ومتنوعة

شعور  :الرضا الوظ�فيأن م 1964عام  Blauو�ر� �ال�  الرضا الوظ�في:

 . )1(وظ�فة تش�ع مهمة لد�ه �أنه الموظف �السرور نتیجة إدراكه
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فهمه لدوره واختصاصاته وفهمه تهو العمل الذ� یؤد�ه الفرد ومد�  داء:األ

عمل الذ� ترشده الللتوقعات المطلوب منها أو حد� ات�اعها �طر�قة أو أسلوب 

  اإلدارة عن طر�� المشرف الم�اشر.

�عد الرضا الوظ�في من الموضوعات التي حظیت �أهم�ة أوًال : الرضا الوظ�في:

والسلوك التنظ�مي وعلم �بیرة من قبل ال�احثین والمختصین في مجاالت اإلدارة 

  .)2(النفس الصناعي والتنظ�مي والتر�و� خالل الخمس والعشر�ن سنة الماض�ة

لقد بدأت محاوالت متعددة لتحدید مفهوم الرضا  مفهوم الرضا الوظ�في:     

عبروا عن مفهوم  الذینوحظي هذا المفهوم �اهتمام العدید من ال�احثین،  ،الوظ�في

ر�فات ولم یتفقوا على تعر�ف عام له، و�عود ذلك إلى الرضا الوظ�في �عدة تع

االختالف في الق�م والمعتقدات ومحاور االهتمام بین ال�احثین، و�ذلك االختالف 

  .)3(في الظروف البیئ�ة المح�طة

منذ زمن طو�ل �الرضا الوظ�في  راءلقد اهتم المد أهم�ة الرضا الوظ�في:

للعاملین في مؤسساتهم، �اعت�ار أن الرضا الوظ�في العالي یتمثل عندهم في التزام 

العاملین �مؤسساتهم ووفائهم لتعهداتهم نحوها وارت�اطهم �عملهم، �ما أن الرضا 

الوظ�في العالي �سهم بتحسین صحة العامل الجسم�ة والنفس�ة ونوع�ة الح�اة داخل 

  .)4(ة العمل وخارجهابیئ
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  العوامل المؤثرة على الرضا الوظ�في:

  تنقسم عوامل الرضا إلى خمسة عوامل وهي:   

  .عوامل مرت�طة �مح�� الوظ�فة أو إطارها- 1

 .عوامل مرت�طة �الوظ�فة نفسها -2 

  .عوامل تنظ�م�ة تتعل� �س�اسات المؤسسة- 3

  .عوامل متعلقة الفرد نفسه- 4

 )5(.ة�عوامل بیئ- 5

  األداء الوظ�فيثان�ًا : 

د تهدف إلى إیجا ،ن ال�حوث والدراسات في مجال نظر�ة المنظمة واإلدارةإ       

من  اآلل�ات والنماذج والفلسفات والنظر�ة اإلدار�ة القادرة عند التطبی� أن تجعل

  .)6(األداء حالة تمیز لمنظمات األعمال وهي تنافس �عضها ال�عض،

 �افًة على أداء أعمالها ونشاطاتها المختلفة �مستو� عالٍ تحرص المنظمات و     

من الكفاءة والفاعل�ة، إذ أن الفرد أحد المتغیرات األساس�ة المؤثرة على أدائها لذا 
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فهي تسعى للحصول على أفضل العناصر ال�شر�ة الالزمة ألداء أعمالها تعمل 

  .)7(المتاحة �ش�ل مستمر على رفع مستو�ات أدائهم ��افة الوسائل والطرق 

  مفهوم األداء:

الكفاءة هي المفهوم الضی� والمحدد لألداء، أما المفهوم  أنّ  �عض الكتاب ر� ی

أخذ خاص�ة الفاعل�ة المتمثلة في تحقی� األهداف والوصول للنتائج ط�قًا �الواسع ف

  .)8(لمعاییر معینة حیث (األداء = الكفاءة + الفاعل�ة)

  :)9(بثالث عوامل رئ�سة هيو�تصل األداء الفعال م�اشرة 

 الجو التنظ�مي.، مستو� الدوافع،  مستو� المهارة

و�قصد بتقی�م أداء العاملین دراسة وتحلیل أداء العاملین لعملهم ومالحظة سلو�هم 

وتصرفاتهم أثناء العمل، وذلك للح�م على مد� نجاحهم ومستو� �فاءتهم في الق�ام 

  .)10(�أعمالهم الحال�ة

  أهم�ة األداء:

�عد األداء من المواض�ع اإلدار�ة المهمة التي ر�ز علیها الكثیر من الكتاب 

ولي منظمات األعمال أهم�ة �بر� لألداء، فتصمم وال�احثین في هذا الشأن، �ما تُ 
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البرامج الخاصة لتقو�مه وتدر�ب الموظفین من أجل تنفیذ النشاطات �أحسن 

  .)11(صورة

��ل،  الر�یزة األساس�ة لألداء الفعال للمنظمة دو�ما أن أداء األفراد �ع         

ى ل إلوالقدرة على العم ،ف�عتمد هذا األداء على توفر الدافع�ة والتحفیز لد� الفرد

 ألنهجانب توافر المعلومات الم�تس�ة من التدر�ب، تهدف المنظمات للحصول عل�ه 

   .)21(جزء من أداء المنظمة

  عناصر األداء:

ثیر حینئٍذ تتضح الك ،األداء �أنه النتائج التي �حققها الموظفعندما یوصف       

ه �عض هذه العوامل لس�طرة صمن العوامل المساهمة أو المؤثرة في األداء وتخ

الموظف بینما یخرج ال�عض اآلخر عن هذه الس�طرة، تبرز أهم�ة ثالثة من هذه 

  العوامل على وجه الخصوص:

 .الموقف-3 .الوظ�فة-2 .الموظف-1

في حاجة إلى دراسة �ل من هذه المجموعات الثالث �حثًا عن الطرق  إنا    

  .)13(واألسالیب المناس�ة لتحسینها
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  محددات األداء:

  یتحدد أداء األفراد بثالث عوامل رئ�سة هي:

 .)14(إدراك الفرد لدوره الوظ�في، القدرات والخصائص الفرد�ة، الجهد المبذول

  أهم�ة تقی�م األداء:

تقی�م األداء أساسًا التخاذ القرارات المتعلقة �الس�اسات العامة لألجور  د�ع .1

 دوالم�افآت والحوافز �ش�ل �حق� مبدأ العدالة النسب�ة في عوائد األفراد، �ما تع

 نتائج األداء أسسًا موضوع�ة لس�اسات الترق�ة والنقل.

تعل� منها �الجوانب تقی�م األداء أساسًا لعمل�ة التطو�ر اإلدار� سواًء ما ی دُّ �ع .2

 .)15(التنظ�م�ة للمنظمة أم بجوانب العمل نفسه

  عناصر تقی�م أداء العاملین:

  األطراف التي تقوم �عمل�ة التقی�م:

  .تقی�م خبراء خارجیین -3. تقی�م عدد من المشرفین -2. تقی�م المشرف- 1

 .)16(تقی�م ذاتي. تقی�م المرؤوسین 5. تقی�م زمالء العمل -4 
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  أو األخطاء في تقی�م أداء العاملین: الصعو�ات

وتصاحب هذه التقدیرات �ثیر من األخطاء التي یجب تجنبها وهناك العدید من 

  األخطاء الشائعة في الح�اة العمل�ة نذ�ر �عضها ف�ما یلي:

التشدد أو التساهل - :)17(التأثیر �صفة معینة في الح�م على �فاءة المرؤوسین-

االتجاه نحو إعطاء - التحیزات الشخص�ة للرؤساء:- :)18(من جانب الرؤساء

  :)19(تقدیرات متوسطة

  إدارة الم�ت�ات: ثالثًا:

أنها عمل�ة تنظ�م الجهود وتنسی� الموارد الماد�ة وال�شر�ة  تعرف إدارة الم�ت�ات:

والتكنولوج�ة واستثمارها �أقصى درجة مم�نة من خالل التخط�� والتنظ�م والق�ادة 

  .)20(�ة وذلك للحصول على أفضل النتائج واألهداف المطلو�ةواإلشراف والرقا

ت مل�اهي ع�ارة عن النشا� الخاص �ق�ادة وتوج�ه وتنم�ة األفراد وتنظ�م ومراق�ة الع

 .)21(والتصرفات الخاصة �العناصر الرئ�س�ة



 مصراته موظفي م�ت�ات جامعةد� األداء الوظ�في لعالقته �الرضا الوظ�في و 

 

132 
 

  أهم�ة إدارة الم�ت�ة:

الطرق المم�نة استغالل الموارد الماد�ة وال�شر�ة والتكنولوج�ة وتنس�قها �أحسن  .1

 لتحقی� الطرق الموضوعة.

تحقی� الكفا�ة اإلنتاج�ة والفاعل�ة اإلدار�ة �أقل ما �م�ن من الوقت والمال  .2

ذلك فإن اإلدارة في الم�ت�ات ومراكز المعلومات على اختالفها سواء لو  .)22(واألفراد

 ىأكاد�م�ة وظ�فة مهمة ال غن ممتخصصة أ معامة أ مأكانت م�ت�ات مدرس�ة أ

 .)23(عنها

  أهداف إدارة الم�ت�ة:

 توفیر الكتب والمراجع والدور�ات العلم�ة و�افة وسائل المعرفة داخل الجامعة. .1

العمل على تزو�د الم�ت�ات �ما یناسبها من المطبوعات وما �صدر من �تب  .2

 من دور النشر المختلفة.

 االهتمام �قاعات المذاكرة وتوفیر �افة احت�اجاتها. .3

 .)24(التألیف والنشر وجمع المخطوطات وتنفیذ إجراءات ط�اعتهامتا�عة حر�ة  .4

  :عرض النتائج وتفسیرها

عالقة الرضا الوظ�في �مستو� األداء لموظفي الم�ت�ات  س/ ماالسؤال األول : 

  ؟ �الجامعة

  تتحدد العالقة من خالل نس�ة االرت�ا� الموضحة �الجدول
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  االرت�ا�  االنحراف  المتوسطات  المحاور

  0.46  12.52  60.78  الوظ�في الرضى

  4.86  34.36  األداء

 امن خالل الجدول الساب� �ظهر أن هناك عالقة ارت�ا� " طرد�ة " بین الرض

ثر داء ، إال أنه ارت�ا� ضعیف " موجب" ، �شیر إلى أن الموظفین یتأالوظ�في واأل

  الوظ�في ولكن �ش�ل ضعیف . اأدائهم �الرض

 المع�ار� والمتوسطات لتحلیل ع�ارات االست�انة وتماالنحراف  مااستخدوتم     

خالله تم  ) والذ� من 1-2- 3 -4 -5بتقدیر درجات ( خماسياعتماد المق�اس ال

  �االعتماد على المعادلة التال�ة:رات تحساب الف

  لق�مة الدن�ة للبدیل ا  -الق�مة العل�ا للبدیل  

  عدد المستو�ات            

5 – 1     =0.80   

  5      

  لك:یوضح ذ فقرات والجدوللل) التي ستحدد �ل فترة  0.80(ز�ادة النس�ةمن خالل ما سب� سیتم    

موافق بشدة رــغی  غیر موافق  محاید  موافق  موافق بشدة

5 - 4.21  4.20 - 3.41  3.40 – 2.61  2.60 – 1.81  1.80 -1  
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  س/ ما درجة الرضا الوظ�في لموظفي م�ت�ات جامعة مصراته ؟ السؤال الثاني : 

   الوظ�في" ا"الرض جدول یوضح المتوسطات لكل فقرة من فقرات المحور األول

  االنحراف المع�ار� المتوسطات  الفقرات  ت

 1.20256 2.0000  یتناسب مرت�ك مع متطل�ات المع�شة.   .1

 1.19205 2.4545  یناسب رات�ك مع أهم�ة العمل الذ� تقوم �ه.   .2

 1.07958 3.3939  یتناسب رات�ك مع راتب زمالئك في العمل �الم�ت�ة.   .3

 99322. 3.5758  أشعر �الرضا عن وظ�فتي الم�لف بها �الم�ت�ة.   .4

 1.22864 3.4242  یتم المشار�ة في اتخاذ القرارات داخل الم�ت�ة.   .5

 1.12567 3.5455أتف� مع أسلوب اإلشراف الذ� �ستخدمه رئ�سي في العمل   .6

 1.12287 2.4091  تتوفر اإلم�ان�ات الماد�ة المطلو�ة للعمل �الم�ت�ة.   .7

تسعى اإلدارة العل�ا إلى تحسین ظروف العمل داخل    .8

  الم�ت�ة.
2.6970 1.30053 

 81835. 4.2879  وجود احترام بینك و�ین زمالئك داخل الم�ت�ة.   .9

 1.14873 3.8636  شعورك بروح التعاون مع زمالئك.   .10

 1.16195 3.6061  تشعر �االستقرار في وظ�فتك.   .11

 1.20913 2.1212  مرضي للموظفین.یوجد نظام تأمین صحي    .12

 1.15601 3.0455 تقوم الم�ت�ة بتطو�ر خدماتها الم�تب�ة.   .13

 1.14007 3.1515  مالئمة الم�ان للعمل   .14

 1.25566 2.8485  مساحة الم�ت�ة مناس�ة للعمل   .15

 1.20807 3.0455  تهو�ة م�ان الم�ت�ة جیدة   .16

 1.21529 3.0000 یوجد م�ان لحف� الوثائ�   .17

 1.18312 2.9848  م�ان مناسب للم�اتب واألثاثیوجد    .18

 1.26565 2.7576 توجد خدمات اتصال متاحة   .19

 1.32503 2.5758 یوجد وسائل �اف�ة لألمن والسالمة داخل الم�ت�ة   .20

  3.03  المتوس� الكلي  
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تحددت في المق�اس (مواف� �شدة)  )9( من خالل الجدول الساب� یتضح أن الفقرة 

ل لموظفي الم�ت�ات �النس�ة لجانب االحترام المت�اد اوهذا یدل على ارتفاع الرض

�اس (مواف�) فتحددت في مق)  11- 10 – 6 – 5 – 4( بین الموظفین، أما الفقرات 

رات ، إال أنه ل�س �الدرجة القصو�، وهذا یدل على رضى الموظفین عن هذه الفق

) فتحددت في مق�اس  19 – 18 – 17 – 16 – 15 – 14 – 13 – 8 – 3( أما الفقرات 

 ارضمور المتعلقة �ال(محاید) وهذا یدل على أن الموظفین �قفون على الح�اد في األ

الوظ�في لهذه الفقرات ، أ� أن تقدیراتهم حول رضاهم عن هذه الفقرات متوس� ، 

� أن أفتحددت في مق�اس ( غیر مواف� ) )  20 – 12 – 7 – 2 – 1( أما الفقرات 

  راضین عن ما ورد في هذه الفقرات ، وهي  في �التالي : رالموظفین غی

 " ، و�رجع السبب إلى أن�شةیتناسب مرت�ك مع متطل�ات المعونصها "  )1(الفقرة 

هذا المرتب  دد ل) و�ع 500متوس� المرت�ات لموظفي الم�ت�ات ال یتعد� (

  ضعیف ال �في �متطل�ات الح�اة والمع�شة.

ب "  و�رجع السبیناسب رات�ك مع أهم�ة العمل الذ� تقوم �ه.ونصها "  )2(الفقرة 

نه یدعم جم�ع إمن األعمال المهمة ، حیث  دإلى أن العمل في الم�ت�ات �ع

األعمال العلم�ة من �حوث ودراسات ومشار�ع تخرج ، حیث تمثل الم�ت�ة المصدر 

الرئ�س للحصول على المعلومات التي تساعد ال�احثین ، والموظف هو من �ضمن 

  أن یتحصل المستفید من المعلومات علیها �أقل وقت وجهد . 

" یرجع  ر اإلم�ان�ات الماد�ة المطلو�ة للعمل �الم�ت�ةتتوفونصها "  )7(الفقرة 

السبب إلى أن اإلم�ان�ات الموجودة في الم�ت�ة حال�ا تعتبر تقلید�ة وغیر مواك�ة 
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للتطور التقني الخاص �الم�ت�ات ، إضافة إلى عدم تجدید وتوفیر األثاث المناسب 

  مع ازد�اد أعداد ال�احثین  .  ةصاوخ

" و�رجع السبب  یوجد نظام تأمین صحي مرضي للموظفین ونصها " )12(الفقرة 

  إلى عدم وجود تأمین صحي لموظفي الم�ت�ات . 

" و�رجع  یوجد وسائل �اف�ة لألمن والسالمة داخل الم�ت�ةونصها "  )20(الفقرة 

السبب إلى عدم توفر وسائل األمن والسالمة داخل الم�ت�ات ، وٕان وجدت تكون 

  أكثر األح�ان. غیر صالحة لالستعمال في

) أن الرضا 3.03یتضح من خالل المتوس� الكلي إلجا�ات عینة ال�حث ( 

  الوظ�في لموظفي الم�ت�ات بجامعة مصراته متوس� إلى جید .

  ؟مستو� األداء لموظفي م�ت�ات جامعة مصراته  س/ ما:  ثالثالسؤال ال

  "األداء" ثانيجدول یوضح المتوسطات واالنحراف المع�ار� لكل فقرات المحور ال

االنحراف المع�ار�        المتوسطات     الفقرات  ت

 0.99 3.59  القدرة على إنجاز األعمال في الوقت المحدد .1

 0.92 3.78  االعتماد على الذات �ساعد في تحسین أداء الموظفین .2

 1.22 3.40  التقید �األنظمة واللوائح في إنجاز العمل �الم�ت�ة .3

 0.75 4.04  �المظهر العام �الم�ت�ةأقوم �االهتمام  .4

 0.61 4.45  أقوم �االهتمام �المظهر العام لشخصي .5

 0.81 3.87  القدرة على اإلبداع والتطو�ر تساعد في تحسین أداء الوظ�فة .6

 0.81 3.98  القدة على العمل والتكیف مع الظروف المتاحة في الم�ت�ة .7

 0.91 3.68  �ش�ل جید دخل الم�ت�ةالقدرة على التخط�� لنجاح العمل واالتجاه  .8

 1.12 3.53  االلتزام �المحافظة على أوقات الدوام الرسمي .9

  3.81  المتوس� الكلي  
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) تحددت في المق�اس (مواف� 5من خالل الجدول الساب� یتضح أن الفقرة (     

لموظفي الم�ت�ات �النس�ة لجانب االهتمام  ا�شدة) وهذا یدل على ارتفاع الرض

�المظهر الشخصي الالئ� لموظف الم�ت�ة مثل الل�اس المناسب والمحترم 

)  9 - 8 – 7-  6 – 4 – 2 – 1والمتناسب مع ق�مة هذا العمل  ، أما الفقرات ( 

فتحددت في مق�اس (مواف�) وهذا یدل على رضى الموظفین عن هذه الفقرات ، إال 

 ) فتحددت في مق�اس ( محاید ) وهذا 3أنه ل�س �الدرجة القصو� ، أما الفقرة ( 

ي فالتقید �األنظمة واللوائح یدل على أن الموظفین �قفون على الح�اد في جانب " 

  . "  إنجاز العمل �الم�ت�ة

) أن األداء الوظ�في 3.81تضح من خالل المتوس� الكلي لمحور األداء (و�

  لموظفي م�ت�ات جامعة مصراتة مرتفع إلى جید جدًا .

  :  را�عالسؤال ال

حول الرضا الوظ�في ) 0.05( ذات داللة إحصائ�ة عند مستو� فروق هل توجد س/ 

الجنس ـــ  متغیرل تعودوعالقته �مستو� أداء الموظفین �م�ت�ات جامعة مصراته 

  ؟ـــ المؤهل العلمي ــــ سنوات الخبرة  رالعم

 متغیر الجنس : - 1

  جدول یوضح مستو� الداللة لمتغیر الجنس

  مستو� الداللة  درجة الحر�ة Tق�مة   االنحراف  المتوس�  المئو�ةالنس�ة   العدد  الجنس

  0.20  64  - 1.08  16.95  93.27  %54.5  36  ذ�ر 

  13.24  97.40  %45.5  30  أنثى

            %100  66  المجموع
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في  ةمن خالل الجدول الساب� یتضح أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائ�

الرضا الوظ�في وعالقته �مستو� أداء الموظفین تقدیرات الذ�ور واإلناث حول 

  . �م�ت�ات جامعة مصراته

  

 متغیر العمر: - 2

  جدول یوضح مستو� الداللة لمتغیر العمر

مستو� الداللةدرجة الحر�ة Tق�مة   االنحراف  المتوس�  المئو�ةالنس�ة   العدد  العمر

  0.70  64  1.53  13.46  98.95  %36.4  24  سنة 30من أقل 

  16.16  92.97  %63.6  42  سنة فما فوق  30من 

            %100  66  المجموع

من خالل الجدول الساب� یتضح أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائي حول 

تعود  وعالقته �مستو� أداء الموظفین �م�ت�ات جامعة مصراتهالرضا الوظ�في 

  لمتغیر العمر .

 متغیر المؤهل العلمي : - 3

  جدول یوضح مستو� الداللة لمتغیر المؤهل العلمي .

حول  ةمن خالل الجدول الساب� یتضح أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائ�        

�عود لمتغیر  الرضا الوظ�في وعالقته �مستو� أداء الموظفین �م�ت�ات جامعة مصراته

  المؤهل العلمي  .

مستو� الداللةدرجة الحر�ة Tق�مة   االنحراف  المتوس�المئو�ةالنس�ة العدد  المؤهل العلمي

  0.15  64  0.196  16.31  95.34  %5278.8  جامعي أو ما �عادله

  11.90  94.42  %1421.2وما �عادله متوس� دبلوم

            %66100  المجموع
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 متغیر سنوات الخبرة : - 4

  جدول یوضح مستو� الداللة لمتغیر سنوات الخبرة .

مستو� الداللةدرجة الحر�ة Tق�مة   االنحراف  المتوس�  المئو�ةالنس�ة   العدد  سنوات الخبرة

  0.60  64  - 16.200.288  94.61  %51.5  34  سنوات 5أقل من 

14.75  95.71  %48.5  32سنوات فما فوق  5من 

            %100  66  المجموع

من خالل الجدول الساب� یتضح أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة حول 

تعود  الرضا الوظ�في وعالقته �مستو� أداء الموظفین �م�ت�ات جامعة مصراته

  لمتغیر لسنوات الخبرة.

  التوص�ات :

مرت�ات الموظفین �الم�ت�ات على المسؤولین في وزارة التعل�م رفع ق�مة  .1

 الجامع�ة .

العمل على توفیر اإلم�ان�ات الماد�ة والضرور�ة والمتطورة لتحسین عمل  .2

 الم�ت�ات.

 العمل على ضرورة توفیر نظام تأمین صحي مناسب للموظفین �الم�ت�ات . .3

یجب توفیر وسائل األمن والسالمة داخل الم�ت�ات ، والعمل على متا�عتها  .4

 دیدها �ش�ل دور�.وص�انتها وتج
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  المقترحات:

 إجراء �حث مماثل لل�حث الحالي لرؤساء الم�ت�ات الجامع�ة . .1

إجراء �حث مماثل لل�حث الحالي على الم�ت�ات الجامع�ة في جامعات  .2

 أخر� ومقارنة نتائج ال�حثین .
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