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 عضاء هيئة التدريس يف جامعة بنغازي أ ىالرضا الوظيفي لد 
 امللخص

ما اذا   علىعضاء هيئة التدريس يف جامعة بنغازي وكذلك التعرف أ لدىمستوي الرضا الوظيفي  علىالتعرف  إىلهدفت الدراسة 
 اكثر احملاور )العوامل ( علىالتعرف  إىلكانت هناك فروق يف الرضا الوظيفي حسب متغريي النوع والتخصص ,وهدفت ايضا 

فروع جامعة  س منهيئة تدري( عضو 180تكونت العينة من ). حيث عضاء هيئة التدريس أ لدىالرضا الوظيفي  علىأتثري 
وقد مت بناء . )كلية الرتبية املرج ,كلية اآلداب والعلوم املرج, كلية اآلداب والعلوم االبيار ,كلية اآلداب والعلوم توكره ( يف  بنغازي
خل ريسية ,الد  د  عباء التهي )األ رئيسية حماور ة(عبارة يضم اربع25عضاء هيئة التدريس يتكون من )للرضا الوظيفي أل استبيان

ن مستوي الرضا الوظيفي أبات للستبيان .واظمرت النتائج ث  دق والومت حساب الص   ب وتفاعلمم (داء الطل  ااملادي, االدارة ,
(.اما ابلنسبة للفروق  حسب 0.00عضاء هيئة التدريس يف جامعة بنغازي كان منخفضا يف االجتاه السليب عند مستوي داللة )أل

ن أظمرت النتائج أبينما  دبية (فل توجد فروق ذات داللة احصائية. حسب التخصصات )العلمية واألانث (و النوع ) الذكور واال
(ويليما حمور االدارة 0.85املادي حيث بلغت نسبته ) ء هيئة التدريس كان الدخلعضاالرضا الوظيفي أل على ا  اور أتثري اكثر احمل
 ( .0.71بنسبة )

 الكلمات املفتاحية: الرضا الوظيفي .

Abstract 

the study aims to identify the level of job satisfaction among the faculty staff members at the 

university of Benghazi as well as to identify whether there were differences in job satisfaction 

according to the variables of type and major . the study aimed to  identify the most important 

(factors) effect on job  satisfaction among the faculty members . where the sample consisted 

of  180 faculty staff  members from the branches of the university of Benghazi, which include 

the college of education , the college of arts and sciences Al -marj , the college of Alabyar 

arts and sciences , and the college of arts and sciences Tukrah . a questionnaire has been built 

for job satisfaction for faculty staff members , which consists of 25 phrases that include four; 

(academic burden material income administration student performance and interaction ) . the 

honesty and consistency of the questionnaire were calculated and the results showed that the 

level of job satisfaction for faculty stat members at the university of bengai was low in the 

negative trend is at the level of significance (0.00). as for differences by type (male and 
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 female) and according to specialties (scientific and literary ) there are no statistically 

significant differences .while the results showed that the most important thing affecting the 

job satisfaction of the faculty members, was the material income, where its rate reached 

(0.85), followed by the administration axis with a percentage (0.70) .                                                                               

key words;  job satisfaction .                                                                     

 املقدمة

ات عظام يف اجملاالت العلمية والرتبوية واملمنية .وللجامعة عدة وظائف اساسية عاتقما واجب علىاجلامعة مؤسسة جمتمعية يقع 
طلهبا وكذلك تطوير اجملتمع وحل ملشكلته وكما هو معروف فأن اجلامعة تتمثل والثقايف ل امهما االعداد االكادميي واملمين

 . [3]ابألستاذ فمو ركيزة اساسية وممنته من ارفع املمن

 إىلداة الفاعلة اليت تؤدي ابجلامعة لتدريس يف  هذه املؤسسة حجر الزاوية يف العملية التعليمية لكونه يؤلف االثل عضو هيئة اومي
فالعملية التعليمية .  [6]النموض حنو التقدم العلمي و تطوير التعليم وخدمة اجملتمع  إىلاالضطلع مبسؤوليتما ومحل رسالتما الرامية 

عايري تتعلق ا وامتيازاهتا مبعايري مستمدة من داخل العملية التعلمية ذاهتا فقط ولكن تقاس ايضا مبعملية مستمرة ال تقاس  جودهت
يمتمون أبعداد صحاب رسالة ألطلبة او املعلمني فاألساتذة هم ى تناسبما مع احلاجات املتغرية سواء لومدبفائدهتا وفاعليتما 

احداث  علىساسية تساعدهم ميتلكوا جمموعة من املمارات األتدار ال بد ان االجيال للمستقبل ,وليؤدوا هذه الرسالة بكفاءة واق
الرضا الوظيفي عن ممنتمم لينعكس  إىلاملتعلمني وهذا يتطلب تطوير قدراهتم ومماراهتم االكادميية والرتبوية اضافة  لدىتغريات 

التعليم مصدرا لسعادة  جيعلواان  إبمكاهنم مموظائف محاسمم ودافعيتمم وعلقاهتم بطلبتمم .فاملعلمون الراضون عن علىهذا الرضا 
 [.1]جيابية هلا االثر االجيايب يف الطلبة واجملتمع طلبتمم ,اي القيام بسلوكيات ا

هداف اليت ميلكوهنا يف تطوير ونقل األ ن امهية ومكانة عضو هيئة التدريس تتضح يف رسم املستقبل جملتمعاهتم وللقوةأ  [14]وذكر
القيام  علىمم هم اكثر قدرة لعضاء هيئة التدريس الراضني عن عمؤسسات التعليم العايل ,وكذلك االعتقاد ابن اوالغاايت مل

 من الفاعلية من زملئمم غري الراضني . علىبواجباهتم ومبستوي ا

ا الظروف املواتية هل ن تعمل اال يف مناخ يميئأءات اجليدة اذا توفرت ال تستطيع حيث ذكر ان الكفا  [6]كد عليهأوهذا ما 
لمية وحتقيق معدالت زم ان تتوفر هلذه الكفاءات االجواء العلمية امللئمة لتحقيق طموحاهتا العلفانه من ال, عن طاقاهتا بريللتع

  خمرجات اجلامعة . علىداء العلمي ورفع مستوي رضاها الوظيفي مما يسمم يف اضفاء اجلودة والفاعلية مرتفعة من األ
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مهما زايدة الوالء والتقليل من التغيب وحتفيز السلوك أللرضا الوظيفي فوائد عدة يف اجلانب السلوكي واالجتماعي  حيث تبني ان 
 [.11الفوائد املادية ومنما تقبل التكاليف يف حالة التغيب ] إىل وابإلضافة, الشكوىاالبداعي واخنفاض معدل 

 إىللعمل يتأثر بشخصية الفرد فمناك اانس بطبيعتمم وشخصياهتم اقرب ن هناك عدة دراسات بينت ان الرضا عن اأب [4]واشار  
 -االستياء ومن اهم هذه االسباب : الرضا من

 الرضا عن العمل . إىلقرب ألذاته والعلو بقدره كلما كان  ا  برايه واحرتام ا  كثر اعتدادأاحرتام الذات كلما كان الفرد -

 مل الضغوط يف العمل والتعامل والتكيف معما كلما كان اكثر رضاحت علىحتمل الضغوط كلما كان الفرد قادرا -

 املكانة االجتماعية كلما ارتفعت املكانة االجتماعية او الوظيفة او االقدمية كلما زاد الرضا عن العمل . -

 ن يكونوا سعداء يف عملمم .أفراد السعداء يف حياهتم الرضا العام عن احلياة, مييل األ-

مستوي عال من االداء وقد اشار  علىيعترب من العوامل اهلامة اليت حتافظ (   job satis faction) الوظيفي حيث ان الرضا 
, ويرتبط ئهانطفااخنفاض انتاجية عضو هيئة التدريس و  إىلان املستوايت املنخفضة من الرضا الوظيفي قد تؤدي  إىلبعض الباحثني 

 [.13]ي الوالء ابللمباالة وفقدان االهتمام واخنفاض مستو 

مدي ادراكه  علىان رضا املعلم يتمثل يف مشاعره واحاسيسه وتوقعاته اجتاه عمله وتقوميه له كما يتوقف هذا التقسيم [9]ذكر وقد 
 للعائد من عمله ومدي مناسبته ملستوي طموحه واحلمه ويتحقق الرضا عندما يكون الطموح والعائد يف اجتاه واحد.

عور ابألمان الوظيفي ,درجة لوك االجيايب للفرد اجتاه العمل مستوي الرواتب ,الش  الس   ركظيفي واليت حتمن مسببات الرضا الو و 
متكني العاملني وطبيعة العلقات مع االدارة والزملء والطلب يف العمل واملكانة االجتماعية اليت يشعر هبا الفرد نتيجة شغله 

ابنه عملية مرتبطة ابملشاعر النفسية للفرد اجتاه عمله ,وال ميكن ان نطلق عبارة  وميكن تعريف الرضا الوظيفي  .[16]لوظيفة ما
 .[10]الفرد اثناء اشباعه حلاجاته املختلفة املادية واملعنوية لدىجمموعة من املشاعر االجيابية اليت تكون  علىالرضا اال 

عالية اليت ينتج عنما سلوك نفسي معني اما ان يقرب فعال االنفنه جمموعة من ردود األوقد عرف جرونربغ الرضا الوظيفي أب 
  .[5]العامل من عمله او يبعده عنه
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فعرف الرضا الوظيفي من خلل ما يتحقق من عوامل متعددة منما وهناك تعريف اخر حدد عوامل الرضا ابهنا خارجية وداخلية , 
او  يف شعور الفرد ابلرضا عن عمله ساسي  أ دورا إىلامل تلك العو خارجية كبيئة العمل وعوامل داخلية تتعلق ابلعمل ذاته تؤدي 

وجود مخس مكوانت فرعية للرضا الوظيفي هي )الرضا عن ممام  إىل[1]ما ذكره  إىل ابإلضافة . [14]اهنا تعزز من عدم الرضا
لرضا الوظيفي لديمم وزملء العمل (وهناك عدة حاجات للمعلمني عليا ودنيا تؤثر يف االعمل ,االجور ,الرتقيات ,االشراف ,

احلاجات العليا هي )حتصيل الطلبة ,االهتمام ابملعلم وتقديره ,العمل نفسه, املسؤولية ,فرص الرتقية (بينما تتمثل احلاجات الدنيا .
حتقيق  إىلن الرضا الوظيفي يؤدي أويتضح من ذلك  يف )شروط العمل ,االشراف ,سياسة العمل ,الراتب ,العلقات البيئية (.

اذا العامل ارتفع رضاه عن عمله زاد محاسة للعمل ,مما ينتج عنه اقبال وامتنان كبريان اجتاه العمل ,وهذا  هنأي أداء املرتفع اال
اي ان االخنفاض يف الرضا يشعر العامل ابلقلق وعدم االستقرار مما ارتفاع عمله وانتاجيته ,والعكس صحيح  إىلابلضرورة يؤدي 

 [.12]ائه, مستوي اد علىينعكس سلبا 

الفرد  علىجر ويكون دوره يف منع مشاعر االستياء من ان يستحوذ ر املختلفة للرضا الوظيفي هي :األن العناص[4]وقد اوضح 
اليت حيتويما العمل ,وطبيعة انشطة العمل ,وفرص االجناز اليت يوفرها العمل ,ويتعلق ايضا  سؤوليةاملوحمتوي العمل ,ويتمثل يف 

ارات النجاح او الفشل يف العمل وخياملممات ودرجة السيطرة الذاتية املتاحة للفرد واستغلل لقدراته جة تنوع مبحتوي العمل ودر 
  .طات املشاركة يف اختاذ القراردرجة تفويض السل إىل.اضافة 

 علىف اجتاه العمل عريجتاهات والروح املعنوية فيمكن توكثريا ما حيدث اخللط بني مفموم الرضا الوظيفي ومفمومني اخرين مها اال
  ميثل حمصلةل )الرضا الوظيفي (كعامل او متغريبينما يعترب الرضا عن العمميل للتجارب بطريقة حمددة حنو مظاهر العمل .انه 

اما الروح املعنوية فأهنا تعرب عن اصطلح مجاعي. فالروح املعنوية هي خلصة  الفرد حنو عمله لدىاليت تكونت  خمتلف املشاعر
 [.14]هات جمموعة االفراد املكونني للجماعة حنو عملمم اجتا

وألمهية الرضا الوظيفي فقد تناولته عدة نظرايت امهما نظرية هرزبرج وتعترب من اهم النظرايت وتسمي )نظرية العاملني (وهي  ترتبط 
لعوامل احدامها تعترب مبثابة دوافع اصل بتطبيق نظرية مازلو للحاجات يف مواقع العمل حيث راي هرزبرج ان هناك جمموعتان من ا

ا لفرد ابإلجناز حساسوقد حصرها يف ا رضا العامليني عن اعماهلم واطلق عليما عوامل مرتبطة ابلوظيفة او العمل نفسه إىلتؤدي 
يطة ابلعمل  وعوامل اخري حموحتمل املسؤولية وتوفر فرص الرتقية للوظائف األعلى واملشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة ابلعمل 

  .[6]كاألداة او منط القيادة وطبيعة العلقات بني الفرد والزملء
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 مشكلة الدراسة  

غري  مماغلبان  عضاء هيئة التدريسأقاءات مع لغازي الحظت ومن خلل الدريس يف جامعة بنمن خلل العمل كعضو هيئة ت
او متعلقة و قرارات عمداء الكليات ما متعلقة بلوائح اجلامعة أباب منلعدة اس مون هبا و الوظيفة اليت يق عنراضيني عن عملمما او 

 .غلب االعضاء من أتخر نزوهلااملستحقات والفروقات اليت يعاين أابملرتبات واملكافآت املالية و 

 حيث ان سباب الرضا من عدمه .أ علىعضاء هيئة التدريس والوقوف أ لدىبضرورة دراسة الرضا الوظيفي ت الباحثة ألذلك ر 
من الكفاية والفاعلية من غري  علىن ينتج عنه قدرة اكرب للقيام  بواجباهتم و وظائفمم ومبستوي اأيتوقع لألعضاء  مستوي الرضا 

 الرضيني عن عملمم .

زايدة محاستمم واقباهلم حنو العمل ,مما يزيد من عطائمم وانتاجمم  علىان شعور االفراد ابلرضا الوظيفي يشجع [ 5]حيث ذكر 
 اجيابيا حنو العمل وحنو احلياة بصورة عامة . د من متسكمم يف عملمم ,االمر الذي يعطيمم احساساويزي

ظروف وبيئة العمل ومنما ما ينتمي  إىلبيعة ممنته ومنما ما ينتمي ستاذ اجلامعي يرتبط بعوامل كثرية منما ما ينتمي لطفنجاح األ
مستوي رضا االستاذ اجلامعي عن  وظيفته  علىو اجيااب أوامل تؤثر سلبا هذه الع.ومجيع شخصيته ومستوي كفاءته املمنية  إىل

 . [3]ادائه املمين واالكادميي لىعوالذي ينعكس 

   ذلك فأن الدراسة احلالية تبحث عن العوامل املرتبطة مبستوي الرضا الوظيفي لعضوي هيئة التدريس وايمما اكثر أتثري . علىوبناء 

 امهية الدراسة 

عضو هيئة التدريس فالرضا  ظيفي يشكل احد االسباب والدوافع املممة لألداء املتميز الذي ميكن ان يؤديهالرضا الو  -
 الوظيفي هو اساس التوافق النفسي واالجتماعي ومؤشر لنجاحه يف العملية التعلمية .

عمدة التنمية الشاملة وعدم حتقيق لتنمية املوارد البشرية الن القوي البشرية هي ا االساسيةالرضا الوظيفي يعد من الركائز  -
 الرضا هلذه املوارد او القوي جيعل جمود التنمية بدون جدوي . 

وهذا يعود ابلفائدة  زايدة االنتاج إىلعمل يؤدي هبم من حياهتم يف ال ا  كبري ا   الوظيفي لألفراد الذين يقضون جزءالرضا  -
 املؤسسة اليت يعملون هبا . على
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اعضاء هيئة التدريس يف  لدىوضع برامج واسرتاتيجيات تسمم يف زايدة مستوي الرضا الوظيفي نتائج الدراسة يف  تفيد  - 
 جامعة بنغازي .

  أهداف الدراسة

 لتعرف على :اهتدف الدراسة احلالية 

 مستوي الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة بنغازي .  -1

 تدريس يف جامعة بنغازي حسب النوع ذكور , إانث .الفروق يف الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة ال -2

 . ةدبياأل/  ةعلميال اتالفروق يف الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة بنغازي حسب التخصص -3

 لدىوظيفي ضا الالر  علىاكثر احملاور أتثريا)االعباء التدريسية ,الدخل املادي, االدارة, اداء الطلب وتفاعلمم (  علىالتعرف  -4
 عضاء هيئة التدريس يف جامعة بنغازي .أ

 الدراسةمصطلحات 

 : الرضا الوظيفي-1 

عمال وان العاملني جتاه ما يقومون به من أ هو تقبل العامل لعملة من مجيع شروطه وظروفه ونواحيه وان هذا الرضا يعكس شعور
تر السليب وضعف احلافز التو  إىلاما عدم الرضا يؤدي جيايب  مزيد من االنتاج املصحوب ابلتفاعل اال إىلحالة الرضا هذه تؤدي 

 .[10]لإلنتاج

 عضو هيئة التدريس : -2

احدي الرتب العلمية  علىويعمل دكتوراه او ما يعادهلا ويعني يف اجلامعة  ماجستري او درجة   علىيتحصل الفرد الذي  هو 
 [.6]ستاذ مساعد أستاذ مشارك, أ,ستاذ أ ,,حماضر
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 :ف االجرائي للرضا الوظيفيالتعري -3 

 هو الدرجة اليت حتصل عليما عضو هيئة التدريس يف استبيان الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس .

  حدود الدراسة

 احلدود البشرية : - 1

لوم املرج , كلية )كلية الرتبية املرج , كلية اآلداب والعبنغازي جامعة  فروع  يقتصر البحث احلايل على أعضاء هيئة التدريس يف
 اآلداب والعلوم توكره , كلية اآلداب والعلوم األبيار (.

 : احلدود الزمنية -2

 م  . 2019/  2018أجريت هذه الدراسة على أعضاء هيئة التدريس يف فروع جامعة بنغازي يف فصل اخلريف للعام الدراسي 

 احلدود املكانية : -3

وكلية  سة وهو كلية الرتبية املرج  , وكلية اآلداب والعلوم املرج ,وكلية اآلداب والعلوم توكره ,تتمثل ابملوقع الذي اختري لتطبيق الدرا
 اآلداب والعلوم األبيار .

 الدراسات السابقة

غلب الدراسات كانت للمقارنة بني اجلامعات أن أتبني  العربية الدراسات السابقة للرضا الوظيفي يف اجلامعات علىابالطلع  
سوف يتم عرض الدراسات السابقة من و  جريت يف ليبيا.أومنما ايضا الدراسة اليت  العامة او احلكومية يف الرضا الوظيفياخلاصة و 

 .االقدم  إىل االحدث 

العامة عضاء هيئة التدريس بكليات العلوم يف اجلامعات أمقارنة الرضا الوظيفي بني  إىلة راسد(هدفت ال2018دراسة )ابوقرين
(بشكل عشوائي ووزعت عليمم استمارة تقيس الرضا من خلل احملاور )املكافاة 211ة طرابلس مت اختيار عينة )واخلاصة مبدين

ان اعضاء هيئة التدريس ابجلامعات العامة اكثر رضا من واظمرت النتائج املالية ,االدارة ,املناخ االكادميي ,اخلدمات االجتماعية (
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انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية يف الرضا الوظيفي ال عضاء هيئة التدريس يف ة . و اعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات اخلاص 
 .اجلامعات العامة واخلاصة فيما يتعلق ابلدرجة العلمية ومدة اخلربة 

عضاء هيئة التدريس يف اجلامعات احلكومية السودانية  حتديد مستوي الرضا الوظيفي أل إىلاليت هدفت (2012دراسة )علي 
مثل العوامل النفسية واالجوار واحلوافز واالدارة والتدريب  حيث بلغت عينة  عرفة العوامل اليت تؤثر يف اداء اعضاء هيئة التدريسوم

واظمرت النتائج وجود علقة ذات داللة احصائية من اعضاء هيئة التدريس يف ثلث جامعات ابلسودان .( 100الدراسة )  
التدريس ابجلامعة من خلل املتغريات )االدارة , احلوافز ,العامل النفسي (وهذه العلقة سلبية او  اعضاء هيئة لدىللرضا الوظيفي 

 ( .0.05عكسية عند مستوي داللة )

 ابإلنتاجيةمستوي الرضا الوظيفي لعضوات هيئة التدريس جلامعة طيبة وعلقتما  علىهدفت للتعرف  (2012)الصبحى  دراسة
وق يف درجة الرضا بني عضوات هيئة التدريس السعودايت وغري السعودايت ومعرفة الفروق يف درجة العلمية وكذلك معرفة الفر 

وطبق عليمم (عضوة هيئة تدريس 41.حيث تكونت العينة من )الرضا حسب الرجة العلمية وحسب التخصص وسنوات اخلربة 
العضوات كان منخفض وخاصة حمور  لدىضا الوظيفي ن نسبة الر أ استبيان من اعداد الباحثة يشمل سبع حماور .واظمرت النتائج

ة وكذلك احلال ابلنسبة من لديه خرب  دبية اهنن اكثر رضا.وتبني ان العضوات يف التخصصات األاخلدمات اليت تقدمما اجلامعة 
 االنتاجية العلمية .  علىاجيابيا  ذلك نه كلما زاد الرضا الوظيفي اثرأسنة وبينت النتائج  15اكثر من 

معرفة  إىلعضاء هيئة التدريس وهدفت أة االنبار عن الرضا الوظيفي بني (كانت دراسة تطبيقية يف جامع2011اسة )امحد در 
عضو وطبق عليمم االستبيان  150حيث مت اختيار  مستوي ادائمم. علىعن اعماهلم واثر هذا الواقع  واقع الرضا الوظيفي لديمم

ارتباط بني فة واظمرت النتائج عدم وجود علقة هؤالء العاملني وبنسب خمتل لدىا ضوجود مستوي جيد من الر  وبينت النتائج
 اعضاء هيئة التدريس واخلصائص الفردية هلم . لدىمستوي الرضا الوظيفي 

عضاء هيئة التدريس يف جامعة النجاح الوطنية وحتديد أ لدىدرجة الرضا الوظيفي  علىعرف (هدفت للت2010دراسة منصور )
عدة حماور ,ظروف  علىعضوا ومشل االستبيان الذي طبق 138 املؤهل العلمي واخلربة يف ذلك .وتكونت العينة من اثر متغري

ن درجة الرضا كانت متوسطة ,واقل جماال للرضا هو أواظمرت النتائج العمل ,انظمة احلوافز ,الرتقيات ,والعلقات مع الزملء .
تبعا ملتغريي اخلربة لصاحل اخلربة األعلى واملؤهل فروق ذات داللة احصائية يف درجة الرضا الرتقيات واحلوافز. وبينت النتائج بوجود 

 العلمي لصاحل املؤهل االقل .
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يف جامعة  عضاء هيئة التدريسأا الوظيفي والوالء التنظيمي عند الرض معرفة العلقة بني إىل(هدت الدراسة 2009دراسة غنيم ) 
من اعضاء هيئة التدريس ومت اعداد  144حيث بلغت العينة ؤهل العلمي وسنوات اخلربة يف ذلك .واثر النوع وامل النجاح الوطنية

حماور )االنظمة والتعليمات ,االدارة, طبيعة العمل ,العلقات مع الزملء  6 علىارة موزعة عب 53استبيان لذلك يتكون من 
نه توجد فروق أاعضاء هيئة التدريس و  لدىمرتفع  الرضا الوظيفي ن مستويأواظمرت النتائج ,احلوافز ,الرتقيات ,وحتقيق الذات ( 

 الرتبة االكادميية وال توجد فروق تعزي ملتغريي النوع وسنوات اخلربة . إىلذات داللة احصائية يف مستوي الرضا الوظيفي تعزي 

وهدفت يف االردن  ة واحلكوميةعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات اخلاصأ لدى(كانت عن الرضا الوظيفي 2008دراسة العكش )
مقارنة مدي توفري الرضا الوظيفي بني اعضاءها. وصمم استبيان يضم حماور املكافاة املالية, املناخ االكادميي, وسائل التدريس  إىل

. واظمرت (من اجلامعات احلكومية واخلاصة  211الذي بلغ عددهم) ,تقييم االداء يقيس وجمة نظر اعضاء هيئة التدريس 
ن اعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات اخلاصة اكثر رضا من اجلامعات احلكومية .واظمرت النتائج ايضا عدم وجود فروق ألنتائج ا

,وايضا ال توجد فروق تعزي ملتغري النوع يف هذه احملاور من وجمة نظر االعضاء ما عدا عنصري املناخ االكادميي وتقييم االداء 
 . والرتبة االكادميية واخلربة

 منهج الدراسة 

املنمج الوصفي كونه أكثر ملئمه وحتقيقا  ألهداف الدراسة , حيث يمتم هذا املنمج بوصف  علىتعتمد الدراسة احلالية 
اخلصائص العامة للمجتمع ومجع املعلومات والبياانت حول موقف معني مثل احلالة الزوجية والرتكيب املمين أو االهتمام مبجاالت 

 .[8]االجتاهات أخرى مثل دراسة

 جمتمع الدراسة 

  -والعلوم املرج كلية اآلداب   -التالية ) كلية الرتبية املرج   كليات اليضم جمتمع الدراسة أعضاء هيئة التدريس جبامعة بنغازي يف 
االعداد  على . وبعد االطلع(  2019 – 2018كلية اآلداب والعلوم االبيار( للعام اجلامعي )   –كلية اآلداب والعلوم توكره 

( بواقع  353بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس يف هذه الكليات  )  حيثمن مكتب شئون  اعضاء هيئة التدريس يف الكليات 
 ( من اإلانث .162( من الذكور و)191)

 .اجملتمع حسب متغريي النوع والتخصصات واألقسام علمية او ادبية توزيع واجلدول التايل يوضع  
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 جمتمع الدراسة 

 االقسام العلمية لكليات ا
 

 اجملموع الكلي     االقسام االدبية    

 اانث ذكور  اانث  ذكور 
 الرتبية املرج 

 
5 6 12 16 39   

 اآلداب و العلوم املرج 
 

24 45 102 49 220 

 اآلداب و العلوم توكره
 

7 16 8 7 38 

 اآلداب و العلوم االبيار
 

17 9 16 14 56 

 اجملموع الكلي 
 

53 76 138 86 353 

 عينة الدراسة 

. مث مت حتديد العينة وفق بعد حتديد عدد اجملتمع مت عزل الذكور واالانث يف كل الكليات كل حسب ختصصاهتم علمية او ادبية 
( عضوا. مث مت حتديد كل فئة )ذكور واانث / علمي اديب (طبقا للمجتمع االصلي . 180جدول مرجان حيث بلغ حجم العينة )

 اجلدول التايل يوضح توزيع عينة الدراسة .و 

 عينة الدراسة

 
 الكليات

 اجملموع الكلي  االقسام االدبية االقسام العلمية 
 اانث ذكور اانث ذكور

 الرتبية املرج
 

5 6 5 6 22 

 105 35 35 20 15 اآلداب و العلوم املرج
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 اآلداب و العلوم توكره

 
5 8 5 7 25 

 يار اآلداب و العلوم االب
 

8 5 8 7 28 

 اجملموع الكلي 
 

33 39 53 55 180 

 ادة الدراسة  

مت بناء استبيان الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس وفق االسس العلمية وذلك من خلل مجع معلومات عن طريق اجراء 
والعلوم املرج ,اآلداب والعلوم  توكره,  عضاء هيئة التدريس يف الكليات )الرتبية املرج ,اآلداب لعدد من ا  [1]ملحق استبيان مفتوح

اسئلة  على(عبارة من خلل اجاابت اعضاء هيئة التدريس 25(ومت مجع) 35حيث بلغ عددهم ) اآلداب والعلوم االبيار (
فقرات ن اجل اعداد وتنظيم عدد من املقاييس واالستبياانت عن الرضا الوظيفي م علىاالطلع  إىلاالستبيان املفتوح, ابإلضافة 

 4عبارات ,احملور الثاين الدخل املادي  8اربع حماور هي : احملور االول االعباء التدريسية  إىلومت تقسيم االستبيان  االستبيان .
عبارات .وبذلك يكون جمموع عبارات االستبيان  6عبارات ,احملور الرابع اداء الطلب وتفاعلمم  7عبارات ,احملور الثالث االدارة 

عدد من اعضاء التدريس لتحكيم االستبيان  على(عبارة موجبة .وبعد اعداده مت عرضه 14(عبارة سلبية و)11). منما 25
 عين  ويتم تعديلما كما هو موضح ابجلدول .وحتديد العبارات الغري واضحة او حتمل اكثر من م[ 2]ملحق 

 د التعديلبع                             قبل التعديل                        

 عن الوظيفة األكادميية اليت أعمل هبا أان راض  

 

 عن وظيفيت من حيث العبء الدراسي أان راض  

 توفر يل وظيفيت فرصا الكتساب ممارات وخربات جديده

 

يوفر تدريس املواد الدراسية ابلعبء الدراسي فرصا الكتساب 
 خربات وممارات جديده

 واختاذ القرارات تتيح يل وظيفيت االستقللية ابلعمل

 

يتيح يل تدريس العبء الدراسي االستقللية واختاذ القرارات املتعلقة 
 ابلعمل

 توفر اجلامعة مكتبة إلجراء البحوث

 

 تتوفر ابجلامعة مكتبه إلجراء البحوث وتوجيه الطلب اليما
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تتمثل يف تقدير كل عبارة من العبارات يف ضوء واليت كيفية تصحيحه و عبارات االستبيان  علىومت اعداد تعليمات لكيفية االجابة  
 – 125اوح الدرجة الكلية بني )حيث ترت (غري موافق متاما 1) إىلما (موافق متا5مخس نقاط وفقا لطريقة ليكرت تبدا من )

 [3]ملحق(.25

لت االرتباط يف كل معام مت حساب الصدق والثبات حيث بلغت وملعرفة مدي ملئمة العبارات ووضوحما ومناسبتما للدراسة  
(اداء الطلب 0.73( االدارة )0.80( الدخل املادي )0.70:االعباء التدريسية ) كالتايلاور مع الدرجة الكلية  احمل

االعباء  كالتايلته يف احملاور االربعة  كرونباخ فقد تراوحت قيم . اما الثبات والذي مت حسابه بطريقة الفا(0.85وتفاعلمم)
 ( .0.72(اداء الطلب )0.68( االدارة)0.77املادي ) ( الدخل0.80التدريسية )

 عرض النتائج ومناقشتها

 اهلدف االول   

عباء التدريسية , الدخل املادي األ )مستوي الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة بنغازي حسب احملاور  علىالتعرف 
 (, اإلدارة , أداء الطلب وتفاعلمم 

واحده   ةلعينt ) )متوسط العينة ) الفعلي ( الستبان الرضا الوظيفي ابملتوسط  الفرضي ابستخدام اختبار وملعرفة ذلك مت مقارنة
 .كما هوا موضح ابجلدول

 ( 180لدالله الفرق بني متوسط العينة واملتوسط الفرضي للعينه الكلية )    t )اختبار )  

االحنراف  املتوسط الفرضي متوسط العينة احملاور
 املعياري

الداللة  tقيمة  درجة احلرية
 اإلحصائية

األعباء 
 التدريسية

    17    24    9    179   19-   0.00 

 0.00   -17    179    11    12     14.5   الدخل املادي

 0.00   -7    179     9     21     16    اإلدارة
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أداء الطلب  
 وتفاعلمم

   10    15    12    179    4-  0.00 

 0.00 -20   179    13    75     34    الدرجة  الكلية

ويتضح من اجلدول انه توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسط العينة واملتوسط الفرضي لصاحل املتوسط الفرضي , وعند 
نة عند مستوي دالله ) ( يف مجيع احملاور ماعدا حمور الدخل املادي  حيث كان الفرق لصاحل متوسط العي 0.00مستوى داللة ) 

 (  0.00وتبني ايضا أنه توجد فروق ذات دالله احصائية ابلنسبة للدرجة الكلية للستبانة عند مستوي دالله )  (  0.00

ودراسة  2011 علىوهكذا جند أن مستوي العينة يف الرضا الوظيفي كان منخفض ويف االجتاه السليب وهذا يتفق مع دراسة  
 . 2012الصبيحي 

كن تفسري ذلك ان عدم مشاركة اعضاء هيئة التدريس يف اختاذ القرارات اليت ختص العملية التعليمية ,وعدم تقدمي احلوافز املادية ومي
اخنفاض الرضا الوظيفي  ابإلضافة  إىلتغطي تكاليف املعيشة كل ذلك يسمم ومن العوامل اليت تؤدي  حىتواملعنوية وزايدة مرتباهم 

 مراجعة وتعديل  . إىلالدارية والقوانني واللوائح حتتاج بعض االجراءات ا إىل

 اهلدف الثاين 

 استبيان الرضا الوظيفي حسب متغري النوع . علىالفروق بني درجات عينة الدراسة  علىالتعرف 

لرضا الوظيفي  استبيان ا علىوملعرفة الفرق بني الذكور واإلانث يف الرضا الوظيفي متت املقارنة بني متوسطات الذكور واإلانث 
 ( للفروق بني عينتني مستقلتني , كما هو موضح ابجلدول . ( tابستخدام اختبار 

 (  لداللة الفروق بني متوسطات النوع يف الرضا الوظيفي والداللة اإلحصائية :    tاختبار  )  

الداللة  tقيمة   درجة احلرية االحنرافات     املتوسطات         الرضا الوظيفي
 ائيةاالحص

 إانث  ذكور  إانث   ذكور 

 12.53  12.30    3   2   178   0.4  0.628 
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ويتضح من اجلدول انه ال توجد فروق ذات دالله احصائية بني الذكور واالانث يف الرضا الوظيفي حيث كانت املتوسطات متقاربه  
 . 2008ودراسة العكش  2009ودراسة غنيم  2018جدا وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  ابو قرين 

ن هناك تقارب كبري بني الذكور واالانث من اعضاء هيئة التدريس يف االفكار والقدرات واالمكانيات حبكم أوميكن تفسري ذلك 
 عملمم يف نفس اجملال وتعايشمم بنفس الظروف واملشاكل يف العمل .

 اهلدف الثالث 

 تبيان الرضا الوظيفي حسب متغري التخصص .اس علىالفروق بني درجات عينة الدراسة  علىالتعرف 

استبيان الرضا الوظيفي  على متوسطا هتموملعرفة الفرق بني التخصصات العلمية واألدبية يف الرضا الوظيفي متت املقارنة بني 
 :للفرق بني عينتني مستقلتني , كما هوا موضح ابجلدول t)  اختبار ) ابستخدام

 ق بني متوسطات التخصص العلمي واألديب يف الرضا الوظيفي والداللة االحصائية :لداللة الفرو   ( tاختبار  ) 

الداللة  tقيمة   درجة احلرية االحنرافات     املتوسطات         الرضا الوظيفي
 أديب  علمي  أديب   علمي  اإلحصائية

     13     13    3   3    178    0.58  0.559 

ه ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بني التخصصات العلمية واألدبية يف الرضا الوظيفي حيث كانت ويتضح من اجلدول أن
 املتوسطات متقاربه جدا .

ن اختلف التخصص ال يتعارض  مع وقوعمم يف نفس املشاكل حيث اهنم من نفس اجلامعة وتسري عليمم أوميكن تفسري ذلك 
 نفس اللوائح والقوانني .

 اهلدف الرابع 

الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس ) األعباء التدريسية , الدخل املادي , اإلدارة , أداء  علىاكثر احملاور أتثريا  علىالتعرف 
 الطلب وتفاعلمم (
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 موضح ابجلدول . واخراج نسبة املتوسط كما هووملعرفة ذلك مت حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري  

 ور االستبيانة املتوسط حسب حمانسب

 نسبة املتوسط  املعياري االحنراف  احلسايباملتوسط    احملاور    

 0.62      9         25      األعباء التدريسية

 0.85      9         37      الدخل املادي 

 0.71      9         60      اإلدارة  

 0.68      9         22      أداء الطلب  

وتليما االدارة ( 0.85حيث بلغت نسبته )   هوا الدخل املادي  نسبة للمتوسط يف احملاور األربعة علىأن أ من اجلدول ويتضح 
 .( 0.70بنسبة )

 قل يف جمال الرتقيات واحلوافز . أالرضا كان  نأحيث بينت  2010منصور مع دراسة وتتفق هذه الدراسة 

 على تليب متطلبات غلء املعيشة وارتفاع االسعار ونقص السيولة يف املصارف علوة ان احلوافز املادية ال علىوميكن تفسري ذلك 
 .أتخر املرتبات عن موعدها

االداء  علىينعكس  حىتحتقيق التفاعل االجيايب بني كل هذه العوامل  إىلمر جوهري يسمم يف الوصول أان الرضا الوظيفي 
 الوظيفي لألعضاء هيئة التدريس .

 التوصيات  

 داد برامج التدريب والتنمية ألعضاء هيئة التدريس واليت تسمم يف رفع املستوي املمين ورضاهم الوظيفي  عن العمل .اع -1

 تقدمي احلوافز التشجيعية وزايدة الدعم املايل ألغراض البحث العلمي واعطاء فرصة اكرب ألعضاء هيئة التدريس -2
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يصبح االستاذ  حىتألداء ممامه  ستاذ اجلامعيمل اليت تساعد األلعاالهتمام ابلنواحي النفسية بتميئة ظروف مناسبة ل -3 
 عمله متمسك به . علىمقبل 

تتلءم مع غلء املعيشة وارتفاع  حىتحتسني الظروف املعيشية لألساتذة وخاصة فيما يتعلق ابملرتبات واملكافآت واحلوافز  -4
 االسعار.

 ألبداع العلمي .تكون بيئة صاحلة ل حىتتوفري املناخ املناسب للتدريس  -5

 املستوي اجليد للرضا . علىمراجعة االجراءات االدارية للكليات وتعديلما مبا يضمن رفع مستوي املسؤولية واحلفاظ  -6

 املقرتحات

 عضاء هيئة التدريس يف اجلامعات العامة ومقارنتما ابجلامعات اخلاصة أ لدىراء دراسة عن الرضا الوظيفي جا -1

 جامعات ليبية اخري غري جامعة بنغازي . علىاجراء مثل هذه الدراسة  -2

 .لألستاذ اجلامعي اجراء دراسات عن علقة الرضا الوظيفي مبتغريات نفسية وشخصية   -3

 اخلامتة

عضاء هيئة التدريس يف جامعة بنغازي وبعد أ لدىمعرفة مستوي الرضا الوظيفي  إىلل هذه الدراسة واليت هدفت من خل
اعضاء هيئة التدريس يف  لدىن مستوي الرضا الوظيفي أ إىلواهدافما. توصلت الدراسة سة تساؤالت الدرا علىاالجابة 

 مهما الدخل املادي اخنفاض الرضا عن العمل أ إىلادت  ان هناك عدة عوامل علىجامعة بنغازي منخفض وهذا يؤكد 
. ما يرفع من رضا ودافعية علىجة جيب الرتكيز واملشاركة يف اختاذ القرارات , ونظرا ألمهية هذه النتي واالدارةواحلوافز املادية 

اعضاء هيئة التدريس سواء اشباع احلاجات املادية واالجتماعية مثل زايدة املرتبات وااتحة فرص للرتقيات وزايدة احلوافز فخلق 
التعليم املتبعة يف  ساعات العمل و اللوائح والقوانني إىل.وكذلك جيب اعادة النظر  العمل عن رضاهم إىل يؤدي البيئة اجليدة

العمل بكل   إىليزيد ذلك من اداهم ودافعيتمم  حىتعضاء هيئة التدريس يف اختاذ القرارات العايل وتعديلما وضرورة أشراك أ
 كفاءة وفعالية .
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 املراجع 

.جامعة اربد املعلمني واملعلمات وعلقته ببعض املتغريات  لدى(. مستوي الرضا الوظيفي 2014حممود.) نشأت ابو حسونه, -1
 .166ص . االهلية ,االردن

(.الرضا الوظيفي بني اعضاء هيئة التدريس ابجلامعات اخلاصة والعامة 2018ابو قرين, فتحي علي . املمدي ,عبد الفتاح.) -2
 دراسات االنسان واجملتمع . يف مدينة طرابلس .جملة– اإلدارية.دراسة مقارنة بكليات العلوم 

(الرضا الوظيفي بني اعضاء هيئة التدريس )دراسة تطبيقية (.جملة جامعة االنبار للعلوم 2011)امحد, محدي امساعيل. -3
 . 346:348  ص ص (.جامعة االنبار ,كلية االدارة الفلوجة.7(,العدد)4االقتصادية واالدارية .اجمللد)

 الروح مبستوي وعله يلدلفياف جامعة يف هيئة اعضاء لدى الوظيفي الرضا مستوي(.2011.) جلل مصطفي, اجللبنه -4
  .االردن(,24)العدد. والدراسات لألحباث املفتوحة القدس جامعة جملة.  لديمم املعنوية

 يف ابالستمرار ذلك وعلقة الثانوية املرحلة معلمي لدى الوظيفي الرضا(.2006.)عودة سليم, الزبون.  سليم حممد, الزبون -5
 .4ص . عمان, االردنية امعةاجل, الرتبوية العلوم كلية. املمنة

عضوات هيئة التدريس جبامعة طيبة .   لدى(.الرضا الوظيفي وعلقته ابإلنتاجية العلمية 2012بحى, فوزية بنت سعد.)الص -6
 . 3,12ص صكلية الرتبية, جامعة طيبة .

لتدريس يف اجلامعات (. الرضا الوظيفي لدى اعضاء هيئة ا2008العكش, فوزي عبدهللا. احلسني , امحد مصطفى . ) -7
  كلية العلوم اإلدارية , االردن   ( .1( , العدد )14اخلاصة و احلكومية )دراسة مقارنة ( . جملة املنارة . اجمللد )

ص (.اسلوب البحث االجتماعي وتقنياته. منشورات جامعة بنغازي ,الطبعة الثالثة, بنغازي .2003اهلماىل, عبدهللا عامر .) -8
100. 

اداء املعلم)دراسة مقارنة( .جامعة زاين عاشور .كلية العلوم االنسانية  على(الرضا الوظيفي واثره 2017امليلود .) ,بن موفق -9
 واالجتماعية .



 

  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية     

 2020/  / يوليو  واألربعون  العدد الثامن

 
 

19 

   University of Benghazi 

Faculty of Education Almarj 

 جامعة بنغازي   

 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 

 

حتقيق الوالء التنظيمي)دراسة حالة (.جامعة قاصدي  على(. اثر الرضا الوظيفي 2013جريدى, امساء .شطاح ,شميناز.) -10 
 .4صدية والتجارية .مرابح .كلية العلوم االقتصا

جامعة العريب بن مميدي ام البواقي.   (.نظام احلوافز وعلقته ابلرضا الوظيفي يف املؤسسة االقتصادية.2013ساملي,فوزية.)-11
 . 48صكلية اآلداب, اجلزائر .

ية )دراسة ميدانية (. الرضا الوظيفي بني اعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات احلكومية السودان2012علي ,الطاهر امحد.) -12
 (.جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .2(,العدد)12(.جملة العلوم والثقافة .جملد )

(.العلقة بني الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي عند اعضاء هيئة التدريس .جامعة النجاح الوطنية.  2007غنيم ,يوسف.) -13
 .3صكلية االقتصاد ,فلسطني .

االجتاهات احلديثة يف املكتبات -(. مصطلح الرضا الوظيفي_ دراسة يف املفاهيم والدالالت2010اهيم.)حممد, مما امحد ابر -14
 .7,10ص صواملعلومات. جامعة االمام حممد بن سعود, السعودية. 

جملة  اعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة النجاح الوطنية. لدى(.درجة الرضا الوظيفي 2010منصور, جميد مصطفي .) -15
 (.غزة ,فلسطني .1(,العدد)12جامعة االزهر ,اجمللد )

(.اجتاهات اعضاء هيئة التدريس حنو العوامل املسببة للرضا الوظيفي )دراسة مقارنة(. 2014انصر, فداء. حيدر ,عصام.) -16
 .14ص ( . سوراي .2( , العدد)30جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية . اجمللد )
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 [1امللحق رقم ] 

 ية الرتبية املرج جامعة بنغازيكل

 حتية طيبة وبعد...

اعضاء هيئة  لدىيديكم هذا االستبيان املفتوح الذي يتعلق أبجراء دراسة عن الرضا الوظيفي أستاذي الفاضل أضع بني أ 
والصراحة واالمانة الجابة هذه االسئلة مع احلرية التامة يف ا علىالتدريس يف جامعة بنغازي .لذا ارغب منكم ابلتكرم ابإلجابة 

 .ن االجابة حماطة ابلسرية التامة وال تستخدم اال ألغراض الدراسة علما أب

 سباب اذا كانت االجابة بل .اجب عن االسئلة بنعم أو ال مع ذكر األ

             

 وشكرا جزيل لتعاونكم  
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 ؟التدريسية  هل تشعر ابلرضي حنو  توزيع األعباء -1 

 ال                                                            نعم  

 إذا كانت إجابتك )ال( أرجوا كتابة األسباب :

....................................................................................................................
....................................................................................................................

.................................................................................... 

 هل تشعر ابلرضي عن دخلك املادي؟-2

 ال    نعم                                                             

 إذا كانت إجابتك )ال( أرجوا كتابة األسباب:

....................................................................................................................
....................................................................................................................

.................................................................................... 

 اختاذ القرارات؟و  فرص  الرتقية و من خلل ساعات العمل هل تري إن إدارة الكلية جمحفة يف حق أعضاء هيئة التدريس -3

  ال نعم                                  

 إذا كانت إجابتك )ال( أرجوا كتابة األسباب

....................................................................................................................
....................................................................................................................

...................................................................................... 

 هل أنت راض عن أداء الطلبة وتفاعلمم خلل الدرس والتقومي؟-4 



 

  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية     

 2020/  / يوليو  واألربعون  العدد الثامن

 
 

22 

   University of Benghazi 

Faculty of Education Almarj 

 جامعة بنغازي   

 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 

 

 ال نعم 

 إذا كانت اإلجابة )ال( أرجوا كتابة األسباب:

.......................................................................................................... 
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 [2امللحق رقم ] 

 التدريس يف جامعة بنغازي ئةعضاء هيا لدىاستبيان الرضا الوظيفي 

 

 ................ أستاذي الفاضل

تطلب ذلك تدريس يف جامعة بنغازي و هيئة ال عضاءا لدىالرضا الوظيفي مستوي  التعرف على  إىلهتدف بدراسة  ثةالباح تقوم
 بناء استبيان للرضا الوظيفي والذي يشمل أربعة حماور:

 احملور األول )األعباء التدريسية( .1

 احملور الثاين )الدخل املادي( .2

 احملور الثالث)اإلدارة( .3

 احملور الرابع)أداء الطلبة وتفاعلمم( .4

 حمور من احملاور األربعة وإضافة أي فقرات تروهنا مناسبة. ل ببيان مدي صلحية الفقرات التابعة لكللذا يرجى التفض

 

 غري موافق متاما( -غري موافق -ال أدري-موافق -متاما )موافقاملستخدمة  علما أبن البدائل 

  

 

 وتقبلوا منا فائق الشكر والتقدير. شكرا لكم
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غري  صاحلة الفقرة الرقم 
 صاحلة

 التعديل

...... 

1- 

 :التدريسية األعباء

 عن الوظيفة األكادميية اليت أعمل هبا أان راض  

   

توفر يل وظيفيت فرصا الكتساب ممارات وخربات  -2
 جديدة

   

    عدم تناسب الوعاء الزمين مع عدد ساعات العمل -3

    الدراسي مع التخصص الدقيق العبءعدم تناسب  -4

     ابلعمل واختاذ القرارات االستقلليةتتيح يل وظيفيت  -5

هو مطلوب  الدراسي مع ما العبءعدم تناسب  -6
من عضو هيأة التدريس من إجراء البحوث 

 والدراسات العلمية

   

توفر اجلامعة املعدات والتقنيات اللزمة إلجراء  ال -7
 البحوث

   

الدراسي مناسب حسب اللوائح والقوانني  العبء -8
 يف اجلامعة

   

...... 

1- 

 الدخل املادي:

 اتب الذي أحصل عليه يف وظيفيت مناسبالر 

   

يتناسب راتيب مع متطلبات احلياة وتكاليف  ال -2
 املعيشة

   

   الراتب الذي أتقاضه من اجلامعة متناسب مع  -3
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 مؤهليت ودرجيت العلمية 

عدم توفر املستحقات واملكافآت املالية لألستاذ  -4
 اجلامعي يف وقتما 

   

....... 

1- 

 :اإلدارة 

توجد شفافية يف كل اإلجراءات اإلدارية اخلاصة 
 ابجلامعة 

   

    توفر اجلامعة مكتبة إلجراء البحوث  -2

القرارات  اختاذعدم مشاركة عضو هيأة التدريس يف  -3
 يف كليتمم 

   

    أتهيل أعضاء هيأة التدريس علىحترص اجلامعة  -4

    تضع اجلامعة شروط صارمة للرتقيات العلمية -5

    إدارة اجلامعة متعاونة جدا مع أعضاء هيأة التدريس -6

    توفر اجلامعة أتمني صحي اجتماعي ألعضائما -7

...... 

1- 

 أداء الطالب وتفاعلهم:

 علىتوفر الكلية مناخ فعال يساعد الطلب 
 والتطور االبتكار

   

أدائي  علىال يوجد تفاعل مع الطلب ينعكس  -2
 يف العمل

   

    علقيت مع الطلب مرضية بشكل عام -3

عدم تفاعل الطلب نتيجة لضغوط احلياة النفسية  -4
 واالجتماعية
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يكون لطليب دور يف تقييم األداء والرضا عن  -5 
 وظيفيت

   

غياب الطلب وسلبيتمم هلا أتثري يف أداء وظيفيت  -6
 بشكل جيد
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 [3امللحق رقم ] 

 ي الفاضل ...استاذيت الفاضلة..استاذ

 استبيان معد لقياس الرضا الوظيفي وهو جزء من دراسة تعتزم الباحثة القيام هبا موسومة ب  اضع بني يديك

 اعضاء هيئة التدريس يف جامعة بنغازي [ لدى]الرضا الوظيفي                        

 يان ابختيار احد البدائل ووضع علمة امام العبارة اليت تعرب عن رايكاملطلوب منك االجابة عن االسئلة اليت يتضمنما االستب
 فريجي الدقة يف استيفاء البياانت وعدم ترك اسئلة دون اجابة .

 

 ------------التخصص: النوع  :     ذكر

 -------------الكلية :  انثي 

           

 شكرا جزيل لتعاونكم 
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غري موافق 
 متاما

 الرقم الفقرة  متاماموافق  موافق    ال ادرى موافقغري 

 االعباء التدريسية     

 عن وظيفيت من حيث العبء الدراسي أان راض  

- 

1- 

يوفر تدريس املواد الدراسية ابلعبء الدراسي      
 االستقللية واختاذ القرارات املتعلقة ابلعمل

2- 

عدم تناسب الوعاء الزمين مع عدد ساعات      
 العمل

-3 

عدم تناسب العبء الدراسي مع التخصيص      
 الدقيق 

4- 

تدريس حسب العبء الدراسي تتيح يل      
 املتعلقة ابلعمل  اذ القراراتواختاالستقللية 

5- 

هو مطلوب  عدم تناسب العبء الدراسي مع ما     
من عضو هيئة التدريس من إجراء البحوث 

 والدراسات العلمية

6- 

توفر اجلامعة املعدات والتقنيات اللزمة إلجراء  ال     
 البحوث

7- 

العبء الدراسي مناسب حسب اللوائح والقوانني      
 يف اجلامعة

8- 
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غري موافق  غري موافق ال ادري موافق موافق متاما يالدخل املاد - 
 متاما

      بب الذي احصل عليه يف وظيفيت مناسالرات -1

      مع متطلبات احلياة وتكاليف املعيشية ال يتناسب راتيب -2

الراتب الذي أتقاضه  من اجلامعة متناسب مع مؤهليت  -3
 ودرجيت  العلمية 

     

عدم توفر املستحقات واملكافئات املالية لألستاذ اجلامعي يف  -4
 وقتما 

     

      اإلدارة   -

      ابجلامعة توجد شفافية يف كل اإلجراءات اإلدارية اخلاصة   -1

      تتوفر اجلامعة مكتبة إلجراء البحوث  -2

      عدم مشاركة عضو هيئة التدريس يف اختاذ القرارات -3

      أتهيل أعضاء هيئة التدريس علىحترص اجلامعة  -4

      تضع اجلامعة شروط صارمة للرتقيات العلمية  -5

      أة التدريسإدارة اجلامعة متعاونة جدا مع أعضاء هي -6

      توفر اجلامعة أتمني صحي إمجاعي ألعضائما -7

      أداء الطلب وتفاعلمم -

      االبتكار والتطور علىتوفر الكلية مناخ فعال يساعد الطلب  -1

      أدائي يف العمل علىال يوجد تفاعل مع الطلب ينعكس  -2

      علقيت مع الطلب مرضية بشكل عام -3
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       واالجتماعية النفسيةنتيجة لضغوط احلياة تفاعل الطلبعدم  -4

      يكون لطليب دور يف تقييم االداء والرضا عن وظيفيت  -5

 
6- 

ا أتثري يف اداء وظيفيت بشكل غياب الطلب وسلبيتمم هل
 مرض  

     


