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ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر العوامل اإلدارية والبيئية على التكيف وتحسين األداء لدى العامالت

 التعرف عمى واقع العوامل اإلدارية المتمثمة بالسياسات واإلجراءات،اإلداريات في الجامعة اإلسالمية بغزة
 واعتمدت.اإلدارية التي تطبقيا الجامعة اإلسالمية عمى العامالت اإلداريات فييا ودورىا في تحسين أدائين
 و توزيع االستبيان لجمع، وتم االعتماد عمى اسموب الحصر الشامل،الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي
ٖ) استبانة بواقعٚ(  وتجميو،ٗ) استبانةٙ(  حيث تم توزيع،)spss( البيانات الميدانية وتحميميا عمى برنامج
.) من إجمالي االستبانات الموزعة%ٕٛ(
:وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا
 وتأثير لكن ضعيف، يوجد أثر لإلجراءات اإلدارية عمى تحسن اداء العامالت اإلداريات في الجامعة اإلسالمية-ٔ
.لمعوامل المالية والمادية والتقدير واالحترام والصحة والسالمة عمى تحسن األداء
. يوجد فروقات ذات داللة إحصائية بين العوامل اإلدارية والبيئية عمى تحسين األداء تعزى لمتغير المسئول المباشر-2

:ومن التوصيات
االىتمام بتحسين ظروف العمل المادية في الجامعة اإلسالمية من خالل توفير البيئة المناسبة لطبيعة العمل اإلداري-ٔ
، ووضع جدران من زجاج لمحفاظ عمى خصوصية الموظفات في الدوائر ذات المكاتب المفتوحة،كتصميم المكاتب
 وتوفير مكان مخصص لين لتناول الطعام و، وتوفير درجة ح ارراه مالئمة لين،باإلضافة إلى تصميم المكتب المريح
.الصالة والترفيو لما لذلك من أثر كبير عمى تحسين االداء
 مع العمل، لتجنب ضغوط العمل،الحرص عمى تحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة لمعامالت في الجامعة-ٕ

. و تقديم خدمات لين لمتخفيف من حدة األزمة،الدؤوب لتحسين الظروف المالية لمعامالت اإلدارية فييا
Abstract
This study aimed at identifying the impact of administrative and environmental factors on
adaptation and improving the performance of female administrative workers at the Islamic
University in Gaza, and to identify the reality of the administrative factors represented by the
administrative policies and procedures applied by the Islamic University to administrative
workers and their role in improving their performance. The study was based on the analytical
descriptive method. The questionnaire was used to collect and analyze the field data on the
SPSS program. Forty-nine questionnaires were distributed and 37 responses were collected by
82% of the distributed questionnaires.
The study reached several results, including:
1 - There is an impact of administrative procedures on improving the performance of
administrative workers at the Islamic University, and the impact, but weak financial and
material factors and appreciation and respect, health and safety on the improvement of
performance.
2 - There are differences of statistical significance between the administrative and
environmental factors to improve performance attributable to the variable of direct official.
Recommendations include:
1 - Attention to improving the working conditions material at the Islamic University by
providing an environment suitable for the nature of administrative work such as the design of
offices, and the construction of walls of glass to maintain the privacy of female employees in
the departments with open offices, in addition to the design of the comfortable office, and
provide a temperature suitable for them, They have to eat, pray and entertain because of their
significant impact on performance improvement.
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- To ensure the balance between the work and private life of female workers at the university,
to avoid the pressures of work, while working hard to improve the financial conditions of the
administrative workers, and provide them with services to alleviate the crisis.

أوالً :المقدمة
تعتبر العوامل اإلدارية والبيئية من العوامل اليامة في عمل أي مؤسسة  ،وتؤثر ىذه العوامل بشكل ايجابي
او سمبي عمى الموظفين و الموظفات العاممين في ىذه المؤسسات ،حيث يقضي الموظف/ة ساعات طويمة من
يومو في المؤسسة خمف مكتبو لموظيفة اإلدارية ،فإذا لم يتوفر لو السياسات اإلدارية والبيئة المالئمة لمعمل
والمصممة بشكل مناسب فستنعكس بشكل سمبي عمى أداء الموظف/ة.
وتنحصر ىذه العوامل في السياسات واإلجراءات اإلدارية المطبقة في كل مؤسسة عمى الموظفين االداريين،
كسياسات األجور والروات واإلجازات والعالوات والحضور واإلنصراف وغيرىا من السياسات التي تطبقيا كل
مؤسسة لضمان سالمة سير عمميا وتحقيقيا ألىدافيا ،باإلضافة إلى العوامل البيئية التي تتمثل في العامل
المادية الموجستية كالمكان واالضاءة والتيوية واليدوء ،وعوامل التقدير واالحترام التي يجب أن يحظى بيا
الموظف من قبل رئيسو وزمالئو في العمل ،أيضاً ىناك العوامل الصحية والسالمة المينية ،جميع ىذه العوامل
معاً اذا اجتمعت ووفرت لمموظف بشكل مالئم تساعد عمى إشباع رغبات ه بما يحقق ردود فعل إيجابية وتحسين
أدائو وتحقيق أىداف المؤسسة بشكل جيد ،وتنعكس عمى والء وانتماء الموظف لممؤسسة ،مما يدل عمى أىمية
الموارد البشرية و إدارتيا وأنيا مفتاح نجاح المؤسسات (.المطيري.)ٚٚ: ٕٓٔٙ،
ولمجامعة اإلسالمية بغزة كباقي المؤسسات سياسات واجراءات ادارية وعوامل بيئية تؤثر عمى موظفييا،
لذلك جاءت ىذه الدراسة لتعكس أثر العوامل اإلدارية والبيئية عمى التكيف وتحسين األداء لدى العامالت
اإلداريات في الجامعة اإلسالمية بغزة.
**سؤال الدراسة :ما ىو أثر العوامل اإلدارية والبيئية في التكيف وتحسين األداء لدى العامالت اإلداريات في
الجامعة اإلسالمية بغزة؟؟
**فرضيات الدراسة :اعتمدت ىذه الدراسة عمى عدة فرضيات وىي كاآلتي:
الفرضية الرئيسية األولى :يوجد أثر دو داللة إحصائية عند مستوى داللة ≤ ٘ٓ ٓ.لمعوامل اإلدارية والبيئة (
(السياسات واإلجراءات اإلدارية ،المالية ،المادية ،الصحة والسالمة ،التقدير واالحترام) عمى التكيف وتحسين
األداء لدى العامالت اإلداريات في الجامعة اإلسالمية بغزة.
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وينبثق عن ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالي:
ٔ-

يوجد أثر دو داللة إحصائية عند مستوى داللة ≤ ٘ٓ ٓ.بين السياسات واإلجراءات اإلدارية عمى التكيف
وتحسين األداء لدى العامالت اإلداريات في الجامعة اإلسالمية بغزة.

ٕ-

يوجد أثر دو داللة إحصائية عند مستوى داللة ≤ ٘ٓ ٓ.بين العوامل المالية عمى التكيف وتحسين األداء لدى
العامالت اإلداريات في الجامعة اإلسالمية بغزة.

ٖ-

يوجد أثر دو داللة إحصائية عند مستوى داللة ≤ ٘ٓ ٓ.بين العوامل المادية (الموجستية) عمى التكيف وتحسين
األداء لدى العامالت اإلداريات في الجامعة اإلسالمية بغزة.

ٗ-

يوجد أثر دو داللة إحصائية عند مستوى داللة ≤ ٘ٓ ٓ.بين عوامل الصحة والسالمة عمى التكيف وتحسين
األداء لدى العامالت اإلداريات في الجامعة اإلسالمية بغزة.

٘-

يوجد أثر دو داللة إحصائية عند مستوى داللة ≤ ٘ٓ ٓ.بين عوامل التقدير واالحترام عمى التكيف وتحسين
األداء لدى العامالت اإلداريات في الجامعة اإلسالمية بغزة.

الفرضية الثانية :يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≤ ٘ٓ ٓ.لمعوامل اإلدارية والبيئية ( السياسات
واإلجراءات اإلدارية ،المالية ،المادية ،الصحة والسالمة ،التقدير واالحترام) عمى التكيف وتحسين األداء لدى
العامالت اإلداريات تعود لممتغيرات الديموغرافية ( ،العمر ،المستوى العممي ،عدد سنوات الخدمة ،المسئول
المباشر).

** متغيرات الدراسة:

شكل ( )1متغيرات الدراسة

المتغير المستقل
العوامل اإلدارية والبيئية
السياسات واإلجراءات

المتغير التابع

العوامل المالية

التكيف وتحسين
األداء

العوامل المادية
عوامل الصحة والسالمة
عوامل التقدير واالحترام

المتغيرات الديموغرافية (العمر ،المستوى العلمي ،عدد سنوات
الخدمة ،المسئول المباشر).
4

المصدر :جرد بواسطة الباحثة من أدبيات الدراسة

**أهداف الدراسة :ىدفت ىذه الدراسة إلى ما يمي:
ٔ -التعرف عمى واقع العوامل اإلدارية المتمثمة بالسياسات واإلجراءات اإلدارية التي تطبقيا الجامعة اإلسالمية
عمى العامالت اإلداريات فييا ودورىا في تحسين أدائين.
ٕ -إلقاء الضوء عمى العوامل البيئية المرتبطة بالمكاتب ومكان العمل ومدى مالئمتيا ودورىا في تحسين أداء
العامالت اإلداريات في الجامعة اإلسالمية.
ٖ -التوصل لمجموعة من النتائج والتوصيات التي ستقدم لإلدارة العميا في الجامعة اإلسالمية لالستفادة منيا
لالرتقاء بموظفاتيا.
ٗ -إثراء معمومات الباحثة في مجال الدراسة.
** أهمية الدراسة :تنبثق أىمية الدراسة باألىمية العممية والعممية كاآلتي:
ا -األهمية العممية :تسمط ىذه الدراسة الضوء عمى فئة ىامة من فئات الموظفين العاممين في الجامعة
اإلسالمية وىي فئة العامالت اإلداريات فييا ،مما يمد إدارة الجامعة بمعمومات عن واقع العامالت فييا ،ومدى
تكيفين مع سياسات الجامعة وظروفيا البيئية ،وتعد ىذه الدراسة من الدراسات التي ربطت بين العامالت
اإلداريات وبين ظروف عممين االداري والبيئي في الجامعة وقد خصت النساء العامالت فقط بالدراسة ،وتعد ىذه
الدراسة أضافة لممكتبة العربية.
ب -األهمية العممية :ىذه الدراسة ستساعد إدارة الجامعة اإلسالمية عمى إمكانية االستفادة من نتائجيا ،وتقديم
النصائح واالرشادات التي تخص سياساتيا اإلدارية المطبقة عمى العامالت في الجامعة ،ومعرفة مدى مالئمتيا
لين ،والتعرف عمى نقاط القوة والضعف التي تواجو العامالت أثناء تواجدىن داخل الجامعة ،كما تعطي صورة
واضحة إلدارة الجامعة عن مدى رضا وتكيف العامالت فييا مع الظروف البيئية المحيطة بين كون الجامعة
اإلسالمية من المؤسسات التي ادخمت العنصري النسائي ليكن ضمن طاقميا االداري العامل فييا ،ومن تم
المساىمة في رفع أداء الجامعة اإلسالمية وزيادة كفاءتيا ،وذلك بخمق اجواء مناسبة لمعامالت داخل المكاتب.
** منهجية الدراسة وأدوات جمع البيانات :استخدمت ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي الذي تحاول من
خاللو الباحثة وصف الظاىرة موضوع الدراسة .و اعتمدت الباحثة عمى المصادر األولية لجمع البيانات ،حيث
اعدت الباحثة استبيان صمم خصيصاً لتحقيق أىداف ىذه الدراسة ،وتم توزيعو وتجميعو عمى العامالت اإلداريات
في الجامعة اإلسالمية ،وتم تحميمو باستخدام البرنامج اإلحصائي (  ،) SPSSأما عن المصار الثانوية فقد
اعتمدت الدراسة عمى االطالع عمى الكتب والمراجع والرسائل العممية ومواقع األنترنت التي تطرقت لمتغيرات
الدراسة.
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** حدود الدراسة :تمثمت حدود الدراسة في االتي:

ٔ -الحد الموضوعي :أثر العوامل اإلدارية والبيئية على التكيف وتحسين األداء .
ٕ -الحد البشري :العامالت اإلداريات في الجامعة اإلسالمية.

ٖ -الحد الزمني :الفترة الزمنية لتوزيع وتجميع البيانات من شيري فبراير و مارس لمعام ٕٓٔ9م.
ٗ -الحد المكاني :فمسطين  -قطاع غزة-مدينة غزة.
٘ -الحد المؤسسي :الجامعة اإلسالمية -المقر الرئيسي -مدينة غزة.

** الدراسات السابقة:
-

دراسة ( البمبيسي  )2118 ،بعنوان ( جودة الحياة الوظيفية وأثرها عمى األداء الوظيفي لمعاممين في
المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة) ،
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مستوى جودة الحياة الوظيفية وأثرىا عمى األداء الوظيفي لمعاممين في
المنظمات غير الحكومية ،ودرجة االلتزام بتطبيقيا ،والتعرف عمى مستوى أداء العاممين ،واتبعت الدراسة المنيج
الوصفي التحميمي ،ومجتمع الدراسة تكون من المنظمات غير الحكومية البالغ عددىم ( )ٛٛٚمنظمة غير
حكومية ،وطبقت الدراسة عمى (ٖ٘) المنظمات غير الحكومية ،بعينة طبقية عشوائية بعدد (٘ )ٕٙموظف،
وتم تصميم استبيان خصيصاً لذلك ،وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا :أن المنظمات غير الحكومية تتمتع
بجودة حياة وظيفية جيدة ،واذا العاممين فييا يمتاز بالكفاءة العالية والمستوى الراقي ،وىناك عالقة ايجابية بين
جودة الحياة الوظيفية واداء العاممين في المنظمات ،ومن توصياتيا :ضرورة تحسين جودة الحياة الوظيفي في
المنظمات غير الحكومية من خالل التركيز عمى األمان الوظيفي  ،وفرص الترقية والتقدم ،األجور ،و رفاىية
العاممين.

-

دراسة ( أبو شمالة  ،)2118 ،بعنوان ( واقع الثقافة التنظيمية و أثرها عمى جودة الحياة الوظيفية في وزارة
التربية و التعميم الفمسطينية)
ىدفت ىذه الدراسة إلى واقع الثقافة التنظيمية و أثرىا عمى جودة الحياة الوظيفية في و ازرة التربية و التعميم
الفمسطينية ،واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،وتم تصميم استبيان لجمع البيانات ،وتم االعتماد عمى
الحصر الشامل لجمع البيانات ،وبمغ مجتمع الدراسة ( )ٕٜ٘موظفاّ ،وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا:
وجود م وافقة عمى جميع متغيرات جودة الحياة الوظيفي (ظروف العمل المادية ،العوامل المالية ،عوامل الصحة
والسالمة) بوزن نسبي(ٔ ،)%ٙوعدم تأثير القيم التنظيمية عمى جودة الحياة الوظيفي في الو ازرة .وقدمت ىذه
الدراسة عدة توصيات :تعزيز مستوي الثقافة ألىميتيا كمكون جوىري من مكونات البيئة الداخمية والتي تؤثر
عمى السموك ،وتجسد الفكر االداري الحديث ،وتحسين االىتمام بمجال جودة الحياة الوظيفية.
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-

دراسة (  )2116 ، Verma & Dohareyبعنوان( تحديد العوامل المؤثرة في جودة الحياة الوظيفية في
الصناعات الصغيرة في الهند بوالية اندوري).
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة في جودة الحياة الوظيفية في الصناعات الصغيرة ،واستخدم
الباحثان المنيج الوصفي التحميمي ،وتم تصميم استبيان لجمع البيانات ،وتم توزيع االستبيان عمى العاممين في
المصانع الصغيرة ،وتصمت الدراسة إلى رغبة العاممين في الحصول عمى الرضا الوظيفي ،والمكافأة وظروف
العمل الجيدة و المغادرة وفقاً لمموظف ،وتوفير برامج تدريبية والمشاركة في اتخاذ الق اررات ،وأوصت الدراسة
بضرورة التركيز عمى رضا العاممين من خالل التسييالت الالزمة لتحسين نوعية جودة الحياة العممية في
الصناعات الصغيرة.

**ما ميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
ٔ -ركزت ىذه الدراسة عمى فئة العاممين اإلداريين في الجامعة اإلسالمية فقط.
ٕ -اختصت ىذه الدراسة بالسيدات العامالت في المجال اإلداري في الجامعة اإلسالمية فقط.
ٖ -ربطت ىذه الدراسة بين متغيرين ،المتغير المستقل العوامل اإلدارية والبيئية ،و التكيف وتحسين األداء.

ثانياً :اإلطار النظري لمدراسة:
ٔ -السياسات اإلدارية واإلجراءات :تعرف السياسات اإلدارية عمى أنيا دليل عام لمتفكير يقود إلى عمل فعال.
فالسياسات تكون عامة في تطبيقيا والغرض منو أن تكون أداة لمتوجيو والتي تحدد مجال النشاطات الضرورية
لتحقيق األىداف المطموبة .و توضع السياسات من قبل االدارة العميا في المؤسسة لتوجيو وضبط الفكر والعمل في
المستويات األقل ( .الف ار و اخرون )ٚ٘ :ٕٖٓٓ،

أما اإلجراءات فيي أكثر دقة من السياسات من حيث أنيا تحدد التسمسل الزمني لمخطوات التي يجب القيام بيا من
أجل تحقيق ىدف معين .وتتعمق اإلجراءات بالعالقات الداخمية في القسم وعالقتو باألقسام االخرى ،وتعمل
اإلجراءات عمى ازالة الفوضى بين أنشطة المشروع من خالل توجيو العمل نحو اليدف ،وىي دليل لمتنفيذ تعمل
عمى تعاقب لألحداث الفعمية المحددة ومنيا إجراءات التوظيف و إجراءات الفحص الطبي.
ومن السياسات واإلجراءات التي ليا دور ىام في تحسين اداء العاممين العوامل اآلتية:
ا -العوامل اإلدارية :كنوعية السياسات اإلدارية المطبقة في المؤسسة ومدى اتصافيا بالوضوح والفيم والموضعية،
والمرونة باإلضافة إلى االستقرار و تفويض السمطة و الواعية ( .الف ار واخرون.)ٚٚ : ٕٖٓٓ ،
ب -العوامل المالية :و التي تتمثل في األجور العادلة والكافية فيي مصدر دخل الموظف ،ومحدد لمكانتيم
االجتماعية داخل وخارج المؤسسة ،كما ليا دور في تحسين أداء العاممين ثم المؤسسة .باإلضافة لألجور ىناك
المكافآت و التعويضات العادلة و الكافية التي يجب أن تطبق بشكل عادل تالئم ما يقدمو الموظف من جيد ووقت
.) Jackson ,Mathis, 2007: 364 (.
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ج -اإلدارة بالمشاركة :أي مشاركة العاممين في اتخاذ الق اررات وبشكل فعمي ،ومشاورتيم باتخاذ الق اررات ،وىي
إسيام المرؤوسين في اتخاذ الق اررات اإلدارية بأشكال ودرجات متفاوتة في صنع الق اررات(.العمري ،)ٕ :ٕٓٔٔ،أو
ىي العممية التي تسمح من خالليا اإلدارة لمعاممين بممارسة بعض التأثير عمى عمميم وعمى الظروف التي يعممون
بيا وعمى نتائج عمميم(.عباس ،صالح.)ٖٛ :ٕٜٓٓ،
د -العوامل البيئية :وىي العوامل التي تؤثر عمى عمل المنظمة وتتأثر بيا ،وتقسم إلى بيئة داخمية وىي التي تقع
تحت سيطرة المؤسسة كالسياسات واإلجراءات ،وبيئة خارجية ال تقع تحت سيطرة المؤسسة كالوضع االقتصادي
والسياسي والمنافسين(.دودين.)ٕٕ :ٕٕٓٔ ،
وتقسم العوامل البيئية الداخمية إلى ما يمي:
ظروف العمل المادية :يندرج تحت العمل اإلداري ظروف المكاتب اإلدارية ،فعند تصميم العمل يجب أن يشكل كل
من التصميم ،واألجيزة ،واإلجراءات التشغيمية نظام عمل أمن كما ىو منصوص عميو ،فاليدف الرئيسي من تصميم
مكان العمل ىو تحقيق مستوى عالي من اإلنتاجية ،لذلك يجب توفر اآلتي:
-

كل سبل الراحة وذلك بتصميم جيد لمكان العمل وتوزيع جيد لألجيزة بحيث يالئم عدد الموظفين وطبيعة
النشاط وتوفير الوقت والجيد.

-

أجواء مناسبة من بيئة العمل كدرجة ح اررة مالئمة ،ىواء نقي متجدد ،إضاءة جيدة ،ىدوء في مكان العمل.
() Pickard, 2005: 220

ه -بيئة عمل صحية آمنة :يتأثر جميع العاممين في المنظمة بمستويات الصحة واألمان المتوفرة في مكان العمل
لألفضل او لألسوأ ،وعمى أي منظمة توفير بيئة عمل آمنة صحية تقمص حوادث العمل ،واألمراض ،وتحسين بيئة
العمل ،حتى تستطيع أن تصبح أكثر تأثي اًر في الموظفين وذلك لزيادة االنتاجية و تقميل عدد أيام العمل المفقودة.
).) Schuler, Werner, 2008: 474
 -2التكيف وتحسين األداء:
** األداء ىو تنفيذ ميمة أو تأدية عمل ،وتحقيق األىداف التنظيمية ميما كانت طبيعة وتنوع األىداف .أو ىو
تنفيذ العامل ألعمالو ومسؤولياتو التي كمف بيا من قبل المنظمة التي يعمل بيا.) www.hrdiscussion.com( .
األداء = القدرة * الرغبة

** التوازن بين الحياة والعمل  :أي التوفيق بين مسؤوليات العمل والعائمة وتحسين صحة العاممين واالستمتاع
بالحياة ،ويكون ذلك بما يمي.) Repa, 2010 : 149 ( :
-

السماح بمرونة ساعات العمل.

-

العمل من خالل المنزل.
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-

تخصيص حسابات مالية لرعاية العاممين.

-

تقديم الخدمات االستشارية في شئون العمل والعائمة.
وىذا التوازن لو دور إيجابي عمى المنظمة والعاممين فيو يحسن األداء ويقمل معدالت الدوران و ضغوط العمل
ومعدالت الغياب.) Kaiser & Registers, 2011: 125 (.

** التكيف وتحسين األداء الوظيفي :يوجد بعض اإلجراءات التي يمكن لممؤسسة اتباعيا لتحسين أداء الموظفين
كما يظير في الشكل رقم (ٕ)
شكل (ٕ) إجراءات تحسين األداء الوظيفي
الحد من الصراعات التنظيمية بين
اإلدارة والعاملين

تحديد األسباب الرئيسية لمشاكل
األداء

تطوير خطة عمل للوصول إلى
الحلول

االتصاالت المباشرة

المصدر :من ادبيات الدراسة
وفيما يمي شرح ليا( :عباس.)ٔ٘ٚ :ٕٖٓٓ ،
ٔ -تحديد األسباب الرئيسية لمشاكل األداء :أي تحديد أسباب االنحراف في أداء العاممين عن المعيار المحدد
عند اإلدارة و العاممين.
ٕ -الحد من الصراعات التنظيمية بين اإلدارة والعاممين :عن طريق تحديد أسباب تدني أداء العاممين،
كالدوافع والفاعمية والعوامل الموقفية في البيئة ،حيث أن الفاعمية تعكس الميارات والقدرات لمعاممين ،أما
الدوافع فترتبط بالعوامل الخارجية كاألجور والحوافز ،وعوامل تنظيمية كظروف العمل والمواد المستخدمة.
ٖ -تطوير خطة عمل لموصول إلى الحمول :وضع خطة عمل لمحد من مشاكل األداء ووضع الحمول المناسبة
ليا وذلك بالتعاون بين األداء والعاممين.
ٗ -االتصاالت المباشرة :وتكون بين الرئيس والعاممين ذات أىمية في تحسين األداء ،لذا يجب تحديد محتوى
االتصال وأسموبو وأنماطو المناسبة.
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** مستويات تحسين األداء :تقسم مستويات تحسين األداء إلى ثال ث مستويات ،و الشكل ٖ يوضحيا:

شكل (ٖ) مستويات تحسين األداء
تحسين اداء الموظفين

تحسين الوظيفة

تحسين بيئة العمل

المصدر :من أدبيات الدراسة

وفيما يمي شرح ليا:
 تحسين أداء الموظف :وذلك بالتركيز عمى جوانب القوة لدى الموظف والعمل عمى تطويرىا ونقاط الضعف و العملعمى عالجيا ،واحداث توازن بين ما يرغبو الموظف وما تقدمو المؤسسة ،و ربط جيود تحسين األداء مع اىتمامات
الموظف و أىدافو.
 تحسين الوظيفة :تساىم محتويات الوظيفة بتدني األداء إذا كانت مممة أو مثبطة لميمم أو تفوق قدرات ومياراتالموظف أو الميام غير مناسبة.
 تحسين بيئة العمل :حتى تضمن المؤسسة تحسين أداءىا يجب معرفة مدى مناسبة ووضوح سياساتيا وعواممياالبيئية ( .الفايدي.)ٛٚ :ٕٓٓٛ ،
الجامعة اإلسالمية بغزة :ىي مؤسسة أكاديمية مستقمة من مؤسسات التعميم العالي في فمسطين ،تعمل بإشراف و ازرة
التربية والتعميم العالي الفمسطينية ،تأسست في العام  ٜٔٚٛىي عضو في اتحاد الجامعات العربية ورابطة الجامعات
اإلسالمية ورابطة جامعات البحر األبيض المتوسط واالتحاد الدولي لمجامعات وتربطيا عالقات تعاون بالكثير من
الجامعات العربية واألجنبية .تيدف الجامعة إلى توفير جو أكاديمي لطمبتيا ممتزم بالقيم اإلسالمية ومراعي
لظروف الشعب الفمسطيني وتقاليده ،وتسعي لوضع كل اإلمكانيات المتاحة لخدمة العممية التعميمية ،وتيتم بالجانب
التطبيقي اىتماميا بالجانب النظري ،كما وتيتم بتوظيف وسائل التكنولوجيا المتوفرة في خدمة العممية
التعميمية.)www.iugaza.edu.ps(.
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مسؤوليات الموظف اإلداري بالجامعة اإلسالمية ):دليل الموظف االداري :ٕٕٓٔ،عمادة الجودة والتطوير ،الجامعة
اإلسالمية،

)www qdev.iugaza.edu.ps

ٔ-سياسة تعيين االداريين :تعيين موظف إداري ذو كفاءة ومينية عالية ،وبناء عمى احتياجات دوائر الجامعة .وتتمثل
إجراءات التعيين في الجية الطالبة :مراسمة النائب اإلداري لتعيين موظف جديد موضحاً فييا الوصف والمواصفات
الوظيفية لموظيفة الجديدة .والنائب اإلداري :اإلشراف عمى إجراءات المقابالت واعتمادىا وتوجيييا إلى دائرة شئون

الموظفين .ولجنة المقابالت :إجراء المقابالت مع المرشحين لمشاغر الوظيفي المعمن ،واختيار األنسب واألمثل ورفع
ابتداء
التوصيات لمنائب اإلداري .ومدير دائرة شئون الموظفين :اإلشراف عمى اإلجراءات الالزمة لتعيين الموظف
ً
باإلعالن عن الشاغر وصوالً لمباشرة الموظف عممو .وموظف المتابعة :استالم األوراق المطموبة من الموظف
الجديد ،وفتح ممف شخصي لمموظف الجديد متضمناً الرقم ،ومستندات طمب التوظيف ،وادخال كامل بيانات الموظف
الجديد ،وكل شاشات العمل الالزمة لمموظف عمى البرامج المختمفة.

-2أحكام التوظيف :يعتبر أي موظف معين في أية وظيفة تحت التجربة لمدة ثالثة شيور من تاريخ استالم العمل،
قابمة لمتجديد لمدة تسعة شيور قابمة لمتجديد لمدة سنة أخرى عمى أن تعتبر مدة التجربة خدمة فعمية لمموظف ،وترفع
نتيجة التجربة إلى الرئيس الذي يبمغ الجية المعنية بالقرار الالزم  .يجوز االستغناء عن الموظف في أي وقت في فترة
التجربة إذا تبين أنو غير كفء أو غير أىل لمقيام بالوظيفة بدون بيان األسباب  .إذا لم يخطر الموظف باالستغناء
عنو خالل فترة التجربة  ،يعتبر عقد تعيينو ساري المفعول .
 -3سياسة اإلجازات :إلجازة العرضية أو الطارئة  :الموظف الذي يتعرض لظروف طارئة أو مفاجئة أو قيرية خالل
أيام الدوام الرسمي .أاإلجازة السنوية فتتثمل ميمة الموظف :القيام بتعبئة نموذج اإلجازة السنوية عبر البرنامج قبل
الشروع باإلجازة  ،وااللتزام بموافقة /رفض اإلجازة من قبل المسئول المباشر.
يوما
 يستحق موظفو الجامعة من الفئة األولى والثانية إجازة سنوية بأجر كامل عن كل عام ميالدي مدتيا ٖ٘ ً

 في حالة تقديم الموظف بطمب إجازة ورفض طمبب اإلجبازة مبن قببل المسبئول المباشبر لمصبمحة العمبل ،ومبع ذلبك قبام
الموظف بتنفيبذ اإلجبازة ،عنبدىا يتحمبل الموظبف كامبل المسبئولية وسبيتخذ إجبراءات بحقبو أقميبا خصبم مبدة اإلجبازة مبن

راتب الموظف
يومبا وبشبرط أال
 يجوز لمموظبف تأجيبل اإلجبازة السبنوية إلبى سبنة الحقبة عمبى أال تزيبد مبدة اإلجبازة المجمعبة عبن ًٓ ٚ
يتعارض ذلك مع مصمحة العمل وبموافقة رئيسو المباشر .
 ي ُمنح العاممون باليومية إجازة مدتيا ٗٔ يوماً عن كل سنة ،مع عدم االحتفاظ برصيد إجازة السنة لمسنة الالحقة.

-4اإلجااازة المرضااية :تمببنح اإلجببازة المرضببية مببن قبببل الببدائرة الطبيببة حيببث تقببوم بإرسببال نمببوذج اإلجببازة المرضببية لببدائرة
شببئون المببوظفين وذلببك ،بعببد فحببص الموظببف الم بريض ،ومنحببو مببدة اإلجببازة ،وادخببال بيانببات اإلجببازة المرضببية عمببى
البرنامج واعتماده.
-5سياسة مكافئة موظفي الجامعة الذين يعممون أوقات إضافية خارج الدوام الرسمي تحفيا ازً لهام .الجيبة المعنيبة :تعبئبة نمبوذج
التكميببف ونمببوذج العمببل اإلضببافي واعتمبباده مببن قبببل المسببئول المباشببر مببع مالحظببة أن العمببل اإلضببافي يجببب أن يكببون بتكميببف
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رس ببمي م ببن المس ببئول المباشب ببر لمموظ ببف  .وتحتس ببب سب بباعات العم ببل اإلض ببافي رعب ببدد الس بباعات*(الراتب األساس ببي و عب ببالوة
الدرجة)ٔٙٓ/

فنيا كان أو إدارًيا أو
 -6سياسة تقييم أداء موظفي الجامعة سنوياً :التقارير التقويمية  :يتم تقييم كل موظف بالجامعة – ً
قوم واحد
عامالً – تقرير واحد
سنويا عمى األقل عمى النماذج المعدة لذلك ،وفي حالة خضوع الموظف ألكثر من م ِّ
ً
وكتابة عدة تقارير  ،تعتبر خالصة التقارير ىي تقريره النيائي .

ثالثاً :الدراسة الميدانية:
**مجتمع وعينة الدراسة :يتكون مجتمع الدراسة من العامالت اإلداريات في الجامعة اإلسالمية بغزة ،والبالغ عددىن
( )ٗٚموظفة ( دائرة شئون الموظفين :ٕٜٓٔ ،الجامعة اإلسالمية –غزة) .وقد قامت الباحثة باستخدام طريقة الحصر
الشامل ،حيث تم توزيع ( )ٗٙاستبانة عمى مجتمع الدراسة ( تم استثناء إحدى الموظفات الحاصمة عمى إجازة
أمومة) ،وتم الحصول عمى ( )ٖٚاستبانة صالحة لمتحميل بنسبة استرداد ( ،)%ٜٚويتضح فيما يمي توزيع أفراد عينة
الد ارسة حسب البيانات الشخصية لألفراد فييا:
جدول ( :)1توزيع أفراد عينة الدارسة حسب البيانات الشخصية (ن=)37
البيانات الشخصية

العمر

المستوى العممي

عدد سنوات الخدمة

مسئولك المباشر

العدد

النسبة المئوية %

أقل من ٖٓ سنة

5

13.5

من ٖٓ -أقل من ٓٗ سنة

14

37.8

من ٓٗ سنة فأكثر

18

48.6

بكالوريوس فأقل

29

78.4

ماجستير

8

21.6

أقل من ٘ سنوات

4

10.8

من ٘ -أقل من ٓٔ سنوات

6

16.2

ٓٔ سنوات فأكثر

27

73.0

مدير /رئيس قسم

19

51.4

مديرة /رئيسة قسم

11

29.7

أخرى

7

18.9

من الجدول السابق تبين أن ( )%ٗٛ.ٙمن عينة الدراسة ممن تجاوزت أعمارىن سن االربعين أي ممن يمتمكن
دراية ومينية في العمل اإلداري بسبب ممارستين الطويمة لو ،و بمغت ( )%ٚٛمن نسبة العامالت في الجامعة
اإلسالمية من فئة اإلداريات ممكن يحممن درجة البكالوريوس فأقل ،وتعزو الباحثة ذلك إلى ذىاب وقت طويل
11

بين العمل في الجامعة وبين مسئوليات العامالت اإلداريات مما ال يتيح لين الوقت الكافي إلكمال دراستين
العميا ،وأما بالنسبة لعدد سنوات الخدمة فقد بمغت (ٖ )%ٚأي ممن يمتمكن الخبرة والكفاءة في العمل االداري ،و
ومن عاصرن تطوير اإلجراءات وبيئة العمل في الجامعة )%٘ٔ.ٗ( ،من العامالت اإلداريات في الجامعة
الرؤساء المسئولين عنين من الرجال ،ويعود ذلك إلى أنو عند تأسيس الجامعة اإلسالمية في العام ٜٔٛٚم لم
يكن ىناك عامالت مؤىالت لمعمل اإلداري مما أعطى فرصة لمرجال في الترقيات.
أداة الدراسة :تم إعداد استبانة استندت عمى أدبيات الدراسة لمتعرف عمى " أثر العوامل اإلدارية والبيئية في
الجامعة اإلسالمية عمى التكيف وتحسين أداء العامالت فييا  -دراسة تطبيقية عمى اإلداريات العامالت في
الجامعة اإلسالمية –غزة" ،حيث تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين عمى فقرات
االستبيان.
صدق أداة الدراسة :يعني صدق االستبانة تمثيميا لممجتمع المدروس بشكل جيد ،أي أن اإلجابات التي نحصل
عمييا من أسئمة االستبيان تعطينا المعمومات التي وضعت ألجميا األسئمة (البحر والتنجي ،)ٔٗ :ٕٓٔٗ،ويوجد
العديد من االختبار التي تقيس صدق االستبانة أىميا:
 -1الصدق الظاهري "صدق المحكمين" :تم عرض االستبانة فبي صبورتيا األوليبة عمبى محكبم مبن المتخصصبين
في اإلدارة واإلحصاء ،وقد تبم االسبتجابة آلراء المحكبم مبن حيبث الحبذف والتعبديل فبي ضبوء المقترحبات المقدمبة،
وبذلك خرج االستبيان في صورتو النيائية.
 -2االتساق الداخمي :يقصد بصدق االتساق الداخمي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي
تنتمي إليو ىذه الفقرة ،وقد قامت الباحثة بحساب االتساق الداخمي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت
االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكمية لممجال الذي تنتمي إليو الفقرة.
 -3الصدق البنائي :يعتبر أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األىداف التي تريد األداة الوصول
إلييا ،ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات االستبانة ،وقد قامت الباحثة
بعمل ذلك.
 -2ثبات االستبانة :يقصد بثبات االستبانة ىو "أن يعطي االستبيان نفس النتائج إذا أعيد تطبيقو عدة مرات
متتالية" (الجرجاوي ،)ٜٚ :ٕٓٔٓ،ومن أشير االختبارات المستخدمة لقياس الثبات معامل ألفا كرونباخ حيث
تبين أن قيمتو لالستبانة ككل ( )0.884وىذه القيمة تعد مرتفعة ومطمئنة لمدى ثبات أداة الدراسة.
يستخمص من نتائج اختباري الصدق والثبات أن أداة القياس (االستبانة) صادقة في قياس ما وضعت
لقياسو ،كما أنيا ثابتة بدرجة كبيرة جداً ،مما يؤىميا لتكون أداة قياس مناسبة وفاعمة ليذه الدراسة ويمكن تطبيقيا
بثقة.
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اختبار التوزيع الطبيعي :Normality Distribution Test
تببم اسببتخدام اختبببار كولمجببوروف  -سببمرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبببار مببا إذا كانببت
البيانببات تتب ببع التوزي ببع الطبيع ببي مببن عدم ببو ،حي ببث تب ببين أن قيمببة االختب ببار تس بباوي ( )0.393والقيم ببة االحتمالي ببة
) (Sig.تسبباوي ( )0.998وىببي أكبببر مببن مسببتوى الداللببة ٘ٓ ٓ.وبببذلك فببإن توزيببع البيانببات يتبببع التوزيببع الطبيعببي
حيث تم استخدام االختبارات المعممية لتحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة.
األدوات اإلحصائية المستخدمة :تم تفريغ وتحميل البيانات من واقع االستبانة من خالل برنامج التحميل
اإلحصائي ) ،Statistical Package for the Social Sciences (SPSS23حيث تم استخدام االختبارات
اإلحصائية التالية:
ٔ) النسب المئوية والتك اررات (.)Frequencies & Percentages
ٕ) اختبار ألفا كرونباخ (. )Cronbach's Alpha
ٖ) اختبار كولمجوروف  -سمرنوف ).Kolmogorov-Smirnov Test )K-S
ٗ) المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي واالنحراف المعياري.
٘) اختبار  Tفي حالة عينة واحدة (.)T-Test
 )ٙنموذج تحميل االنحدار الخطي المتعدد (.)Multiple Linear Regression- Model
 )ٚاختبار  Tفي حالة عينتين (.)Independent Samples T-Test
 )ٛاختبار تحميل التباين األحادي ).)One Way Analysis of Variance - ANOVA
**تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
تحميل مجاالت االستبانة:
 اإلجراءات الوظيفيةتم استخدام اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصبمت إلبى درجبة الموافقبة المتوسبطة (إلبى
حد ما) وىي ٖ أم ال ،كما في الجدول التالي:
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الجدول رقم ()2
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة االختبار tلمجال اإلجراءات الوظيفية

سياسات منصفة وواضحة.
خمسة وثالثون يوماً

إجازتي السنوية كافية ولي حرية

االختيار في متى أحصل عمييا أو اقسميا.
سياسات الجامعة اإلدارية معقدة وصعبة وجامدة وتمر
بتسمسل إداري طويل.
في دائرتي يتم إتخاذ الق اررات بالتشاور وتطبيق اإلدارة
بالمشاركة.
اتمسك بعممي داخل الجامعة فيو يتيح لي الفرصة لمتطوير
والترقيات.
أشعر باإلستقرار الوظيفي داخل الجامعة والرضا عن عممي.
سياسات االتصال التي تتبعيا الجامعة لموصول لإلدارة
العميا مرىقة ومتعبة لي.
يعتمد مسئولي عمى سياسة الباب المفتوح اذا وجد أمر ما.
المجال بشكل عام

المتوسط الحسابي

سياسة اإلجازات في الجامعة كالفرح والحزن او المرض

االنحراف المعياري

بموضوعية و عدالة.

المتوسط الحسابي النسبي

االختيار والتعيين في العمل اإلداري داخل الجامعة يتم

قيمة االختبارt

اإلجازات والخروج بأذن.

القيمة االحتمالية ()Sig

سياسات الجامعة اإلدارية مالئمة لي كسيدة ،من حيث

الترتيب

الفقرة

3.57

0.83

71.35

4.14

0.000

5

3.38

0.92

67.57

2.49

0.009

6

3.19

1.15

63.78

1.00

0.162

8

3.24

1.14

64.86

1.30

0.101

7

3.08

1.01

61.62

0.49

0.314

9

3.59

0.90

71.89

4.04

0.000

4

3.78

0.85

75.68

5.58

0.000

3

3.81

0.91

76.22

5.43

0.000

2

2.97

1.08

59.44

-0.15

0.439

10

3.97

0.96

79.46

6.18

0.000

1

3.46

0.47

69.20

5.95

0.000
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يتضح من الجدول السابق ( )2أن المتوسط الحسابي لممجال يساوي  ،3.46وأن المتوسط الحسابي النسبي
يساوي  ،%69.20قيمة االختبار  ،5.95وأن القيمة االحتمالية ( )Sigتساوي  0.000وىذا يعني أن ىناك
موافقة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال بشكل عام.
وقد حصمت الفقرة " يعتمد مسئولي عمى سياسة الباب المفتوح اذا وجد أمر ما" عمى أعمى درجة موافقة
بنسبة  ،%79.46وتعزو الباحثة ذلك أن الكثير من المسئولين االداريين يرون أن متابعة العمل واإلطالع عمى
مجريات األمور تكن من خالل سياسة الباب المفتوح ،لمعمل عمى تدليل الصعاب اماميم.
بينما حصمت الفقرة " سياسات االتصال التي تتبعيا الجامعة لموصول لإلدارة العميا مرىقة ومتعبة لي" عمى
أقل درجة موافقة بنسبة  .%59.44وتفسر الباحثة ذلك إلى توفر وسائل االتصال االلكترونية والمتاحة أمام جميع
العامالت لالتصال بإدارة الجامعة وذلك حسب التسمسل اليرمي داخل الجامعة ،وحسب توزيع المسئوليات
والسمطات داخميا.
 العوامل الماليةتم استخدام اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصبمت إلبى درجبة الموافقبة المتوسبطة (إلبى
حد ما) وىي ٖ أم ال ،كما في الجدول التالي:
الجدول رقم ()3
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة االختبار tلمجال العوامل المالية

بالمساواة مع زمالئي.
عممي في الجامعة يشعرني باألمان عمى

المتوسط الحسابي

العالوات في الجامعة منصفة وتشعرني

االنحراف المعياري

يقابمو تعويض مالي.

المتوسط الحسابي النسبي

ال أىتم لمموافقة عمى العمل اإلضافي ألنو ال

قيمة االختبارt

ولكن بعد األزمة المالية لمجامعة لم يعد كذلك.

القيمة االحتمالية ()Sig

أحصل عمى راتب مالئم لي والحتياجاتي،

الترتيب

الفقرة

3.75

1.20

75.00

3.74

0.000

1

3.11

1.21

62.22

0.55

0.293

4

2.67

1.07

53.33

-1.87

0.035

7

2.95

0.85

58.92

-0.39

0.350

5
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مستقبمي المالي.
سياسات الجامعة في حالة حصول الموظفة
عمى إجازة مرضية وحصوليا عمى عائد مالي

2.86

0.89

57.30

-0.93

0.180

6

لتغطية تكاليف العالج منصفو .
راتبي

يالئم

الوصف

الوظيفي(الميام

والمسؤوليات) الذي أقوم بو.
خصم الجامعة ساعات التأخير عن العمل من
راتبي فيو ظمم وعدم مراعاة لظروفي.
المجال بشكل عام

3.51

1.12

70.27

2.79

0.004

2

3.19

1.14

63.89

1.02

0.157

3

3.16

0.55

63.24

1.80

0.040

يتضح من الجدول السابق (ٖ) أن المتوسط الحسابي لممجال يساوي  ،3.16وأن المتوسط الحسابي النسبي
يساوي  ،%63.24قيمة االختبار  ،1.80وأن القيمة االحتمالية ( )Sigتساوي  0.040وىذا يعني أن ىناك
موافقة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال بشكل عام.
وقد حصمت الفقرة " أحصل عمى راتب مالئم لي والحتياجاتي ،ولكن بعد األزمة المالية لمجامعة لم يعد كذلك
" عمى أعمى درجة موافقة بنسبة  ،%75.00تعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أن األزمة المالية التي تمر بيا
الجامعة منذ عدة سنوات قد ألقت بظالليا عمى حياة الموظفات ،حيث أن الراتب ال يكفي بمتطمبات واحتياجاتين
كعامالت.
بينما حصمت الفقرة " ا لعالوات في الجامعة منصفة وتشعرني بالمساواة مع زمالئي " عمى أقل درجة موافقة
بنسبة  ،%53.33تفسر الباحثة ىذه النسبة بسبب سياسة تقييم األداء في الجامعة اإلسالمية فمن الممكن أن ال
تساعد الموظفة عمى الحصول عمى عالوة أو ترقية بسبب انخفاض أدائيا من وجية نظر مسئوليا المباشر ،مما
يؤدي إلى عدم شعورىن باإلنصاف والمساواة.
 العوامل المادية والموجستياتتم استخدام اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصبمت إلبى درجبة الموافقبة المتوسبطة (إلبى
حد ما) وىي ٖ أم ال ،كما في الجدول التالي:
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الجدول رقم ()4
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة االختبار tلمجال العوامل المادية والموجستيات

المتوسط الحسابي

األجيزة

التي

احتاجيا

في

العمل

والقرطاسية متوفرة بشكل دائم.
اإلضاءة واليدوء واأللوان في مكتبي
تناسبني وتشعرني بالراحة.
عند تعطل جيازي الحاسوبي تسرع
الدائرة بتصميحو.
يتوفر مكان ىادئ لتناول الطعام و
الصالة أثناء العمل.

االنحراف المعياري

لطبيعة عممي.

المتوسط الحسابي النسبي

أثاث المكتب تمتاز بالراحة والمالئمة

قيمة االختبارt

لي.

القيمة االحتمالية ()Sig

المكتب الذي اجمس فيو مريح ومناسب

الترتيب

الفقرة

3.30

1.18

65.95

1.54

0.066

7

3.49

1.12

69.73

2.64

0.006

4

3.78

0.85

75.68

5.58

0.000

2

3.46

1.14

69.19

2.44

0.010

5

3.65

0.92

72.97

4.29

0.000

3

2.76

1.42

55.14

-1.04

0.153

9

وجود مكتب مفتوح(ال يوجد جدران بينك
وبين زميمتك) يشعرني بالضيق بسبب

3.30

1.45

65.95

1.25

0.110

7

فقدان الخصوصية.
اعتماد الجامعة عمى فصل الرجال عن
النساء في مكاتب العمل اإلداري مريح

4.62

0.59

92.43

16.61

0.000

1

لي نفسياً.
تصميم المكتب والممرات مريح ومالئم.
المجال بشكل عام

3.33

1.17

66.67

1.71

0.048

3.52

0.67

70.36

4.74

0.000
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6

يتضح من الجدول السابق (ٗ) أن المتوسط الحسابي لممجال يساوي  ،3.52وأن المتوسط الحسابي النسبي
يساوي  ،%70.36قيمة االختبار  ،4.74وأن القيمة االحتمالية ( )Sigتساوي  0.000وىذا يعني أن ىناك
موافقة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال بشكل عام.
وقد حصمت الفقرة " اعتماد الجامعة عمى فصل الرجال عن النساء في مكاتب العمل اإلداري مريح لي نفسياً
" عمى أعمى درجة موافقة بنسبة  ،%92.43وتعزو الباحثة ذلك إلى فمسفة الجامعة اإلسالمية التي تبنت بتقميص
االختالط بين الرجال والنساء إلى أدنى حد ممكن ،مما انعكس بسبب إيجابي عمى الراحة النفسية لمعامالت في
الجامعة.
بينما حصمت الفقرة " يتوفر مكان ىادئ لتناول الطعام والصالة أثناء العمل " عمى أقل درجة موافقة بنسبة
 ،%55.14وتفسر الباحثة ذلك إلى غياب مكان مخصص لمصالة أو تناول الطعام بعيد عن الطالبات أثناء
الدوام لمعامالت وألخذ قسط من الراحة لتجديد النشاط ومن تم البدء في العمل ،مما أدى إلى شعور العامالت بعد
اىتمام الجامعة بيذا الجانب.
 عوامل التقدير واالحترامتم استخدام اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصبمت إلبى درجبة الموافقبة المتوسبطة (إلبى
حد ما) وىي ٖ أم ال ،كما في الجدول التالي:
الجدول رقم ()5
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة االختبار tلمجال عوامل التقدير واالحترام

أقوم بو.

2.27

0.96

45.41

-4.62

0.000

9

المتوسط الحسابي

يتجاىل رئيسي في القسم النشاط الذي

3.84

1.09

76.76

4.66

0.000

6

االنحراف المعياري

وحيوية وحماسة لمعمل.

المتوسط الحسابي النسبي

اتوجو إلى الجامعة كل يوم بنشاط

قيمة االختبارt

احترام وتقدير.

القيمة االحتمالية ()Sig

يتعامل معي رئيسي في العمل بكل

4.41

0.80

88.11

10.71

0.000

5

19

الترتيب

الفقرة

تقييم الرئيس ألدائي ال يوجد بو أنصاف
او عدالة.
عالقتي مع زميالتي في العمل عالقة
أسرية .
نعمل في الدائرة كفريق عمل واحد.

2.19

0.94

43.78

-5.26

0.000

10

4.62

0.49

92.43

20.06

0.000

1

4.49

0.56

89.73

16.18

0.000

3

ىناك من اثق بو داخل الجامعة فعند
مواجيتي لمشكمة داخميا او ظمم اسرع

3.76

0.95

75.14

4.82

0.000

8

اليو.
عالقتي مع طالبات الجامعة عالقة
أخوية ،واعاممين بكل احترام.
تحرص الجامعة عمى توفير حياة كريمة
لي ولزميالتي.
معاممتي الجيدة لمطالبات تنعكس عمى
سمعة الجامعة.
المجال بشكل عام

4.50

0.56

90.00

16.05

0.000

2

3.78

0.82

75.68

5.81

0.000

7

4.49

0.66

89.71

13.35

0.000

4

3.83

0.36

76.58

13.97

0.000

يتضح من الجدول السابق (٘) أن المتوسط الحسابي لممجال يساوي  ،3.83وأن المتوسط الحسابي النسبي
يساوي  ،%76.58قيمة االختبار  ،13.97وأن القيمة االحتمالية ( )Sigتساوي  0.000وىذا يعني أن ىناك
موافقة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال بشكل عام.
وقد حصمت الفقرة " عالقتي مع زميالتي في العمل عالقة أسرية " عمى أعمى درجة موافقة بنسبة
 ،%92.43وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى بقاء العامالت لفترة زمنية طويمة مع بعضين ،وبشكل يومي مما
يؤدي إلى الشعور بروح الفريق والجو االسري ،مما يؤدي إلى تقميل الصراعات بينين.
بينما حصمت الفقرة " تقييم الرئيس ألدائي ال يوجد بو أنصاف او عدالة " عمى أقل درجة موافقة بنسبة
 .%43.78تفسر الباحثة ىذه النسبة بسبب عدم مراعاة سياسة التقييم لمعامالت اإلداريات كسيدات و أن لين
ظروف تختمف عن زمالئيم من الرجال ،مما يشعرىن بعد االنصاف و عدم العدالة.
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 العوامل الصحية والسالمة المهنيةتم استخدام اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصبمت إلبى درجبة الموافقبة المتوسبطة (إلبى
حد ما) وىي ٖ أم ال ،كما في الجدول التالي:
الجدول رقم ()6
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة االختبار tلمجال العوامل الصحية والسالمة المهنية

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبارt

القيمة االحتمالية ()Sig

الترتيب

الفقرة

بيئة العمل مالئمة وتنع وقوع حوادث ال سمح اهلل.

3.62

0.92

72.43

4.09

0.000

1

مستوى ضغط العمل منخفض داخل الجامعة.

2.53

0.77

50.56

-3.66

0.000

4

1.72

0.70

34.44

-10.93

0.000

6

2.89

1.13

57.84

-0.58

0.281

2

2.35

1.03

47.03

-3.82

0.000

5

2.78

1.02

55.56

-1.31

0.099

3

2.66

0.55

53.22

-3.76

0.000

تجري الجامعة لنا فحوصات طبية دورية لالطمئنان عمى
صحتنا.
توفر لنا الجامعة مقاعد مريحة لمعمل .
تقدم لنا الجامعة دورات تدريبية لسالمة الجسد من الجموس
الطويل والنظر إلى الجياز.
التأمين الصحي الموجود يناسبني و أنا اعتمد عميو كثي ًار.
المجال بشكل عام

يتضح من الجدول السابق ( )ٙأن المتوسط الحسابي لممجال يساوي  ،2.66وأن المتوسط الحسابي النسبي
يساوي  ،%53.22قيمة االختبار  ،-3.76وأن القيمة االحتمالية ( )Sigتساوي  0.000وىذا يعني أن ىناك عدم
موافقة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال بشكل عام.
وقد حصمت الفقرة " بيئة العمل مالئمة وتنع وقوع حوادث ال سمح اهلل " عمى أعمى درجة موافقة بنسبة
 ،%72.43تعزو الباحثة ذلك إلى حرص الجامعة عمى سالمة العامالت فييا ،وتوفر سبل السالمة لذلك و
إجرائيا.
بينما حصمت الفقرة " تجري الجامعة لنا فحوصات طبية دورية لالطمئنان عمى صحتنا " عمى أقل درجة
موافقة بنسبة  .%34.44وتفسر الباحثة ذلك إلى أن الجامعة تيتم باستمرار العمل اإلداري فيو وىو مرتبط
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بتواجد العامالت اإلداريات فييا ،مما يؤدي إلى غياب سياسة الفحص الطبي الدوري لمموظفات لالطمئنان عمى
صحتين.
 التكيف وتحسين األداءتم استخدام اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصبمت إلبى درجبة الموافقبة المتوسبطة (إلبى
حد ما) وىي ٖ أم ال ،كما في الجدول التالي:
الجدول رقم ()7
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة االختبار tلمجال التكيف وتحسين األداء

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبارt

القيمة االحتمالية ()Sig

السياسات اإلدارية المطبقة في الجامعة تحسن من عممي.

الترتيب

الفقرة

2.94

0.83

58.89

-0.40

0.345

6

2.97

0.96

59.46

-0.17

0.432

5

2.51

0.99

50.27

-2.99

0.002

8

3.43

1.09

68.65

2.40

0.011

3

اسعى بكل جدية لتحسين ادائي في عممي حتى أحصل عمى ترقية.

3.30

0.97

65.95

1.87

0.035

4

أىتم كثي ار بتحقيق أىداف الدائرة باقل وقت وجيد.

4.27

0.61

85.41

12.71

0.000

2

4.30

0.78

85.95

10.16

0.000

1

2.59

0.98

51.89

-2.50

0.008

7

3.29

0.57

65.87

3.16

0.002

تراعي ادارة الجامعة ظروفي كسيدة مما ينعكس بشكل ايجابي عمى
ادائي.
أحصل عمى دورات لمتطوير الذاتي ومن تم تحسن ادائي وىذا
بتشجيع من مسئولي.
أشعر بالراحة النفسية في عممي وال اتعرض لضغوطات من قبل
مسئولي.

اتمسك بالعمل داخل الجامعة بسبب فمسفتيا وسياساتيا ومناخ العمل
فيو
تقدم الجامعة جوائز لممتميزات في العمل من اإلداريات بشكل عادل
وموضوعي.
المجال بشكل عام
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يتضح من الجدول السابق ( )ٚأن المتوسط الحسابي لممجال يساوي  ،3.29وأن المتوسط الحسابي النسبي
يساوي  ،%65.87قيمة االختبار  ،3.16وأن القيمة االحتمالية ( )Sigتساوي  0.002وىذا يعني أن ىناك
موافقة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال بشكل عام.
وقد حصمت الفقرة " اتمسك بالعمل داخل الجامعة بسبب فمسفتيا وسياساتيا ومناخ العمل فيو" عمى أعمى
درجة موافقة بنسبة  ،%85.95تعزو الباحثة إلى أن فمسفة الجامعة المعتمدة عمى عدم االختالط احد اسباب
تمسك العامالت اإلداريات في البقاء بالعمل فييا ،ألنين يشعرن بالراحة النفسية لحصر تعاممين مع الطالبات
فقط.
بينما حصمت الفقرة " أحصل عمى دورات لمتطوير الذاتي ومن تم تحسن ادائي وىذا بتشجيع من مسئولي "
عمى أقل درجة موافقة بنسبة  .%50.27تفسر الباحثة ىذه النتيجة إلى حرص الجامعة عمى استمرار تقديم
اإلداريات واستمرارىن في مكاتبين لتقديم الخدمات اإلدارية لمطالبات ،مما يؤدي إلى عدم حصولين عمى دورات
تطوير ذاتي من قبل إدارة الجامعة لالرتقاء بأدائين.
**اختبار فرضيات الدراسة
الفرضية األولى :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 1.15لمعوامل اإلدارية والبيئية في
الجامعة اإلسالمية عمى التكيف وتحسين أداء العامالت فيها.
الختبار ىذه الفرضية تم استخدام االنحدار الخطي المتعدد والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ( :)8تحميل االنحدار المتعدد – الفرضية األولى
المتغيرات المستقمة

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية Sig.

المقدار الثابت

-0.398

-0.538

0.594

اإلجراءات الوظيفية

0.655

3.071

0.004

العوامل المالية

0.252

1.577

0.125

العوامل المادية والموجستيات

-0.100

-0.804

0.427

عوامل التقدير واالحترام

0.281

1.297

0.204

العوامل الصحية والسالمة المينية

-0.037

-0.243

0.810

معامل االرتباط ر ٕٓ.ٚٙ

معامل التحديد المعدلر ٕٔ٘ٓ.

قيمة االختبار  Fر ٛ.٘ٙٛ

القيمة االحتمالية ر ٓٓٓٓ.
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من النتائج الموضحة في الجدول السابق ( )ٛتبين ما يمي:
 معامل االرتباط ر ٕ ،ٓ.ٚٙومعامل التحديد المعدلر ٕٔ٘ ،ٓ.وىذا يعني أن ٕ %٘ٔ.من التغير فيالتكيف وتحسين أداء العامالت تم تفسيره من خالل العالقة الخطية والنسبة المتبقية قد ترجع إلى

عوامل أخرى تؤثر عمى التكيف وتحسين أداء العامالت.
 قيمة االختبار  Fالمحسوبة بمغت  ،ٛ.٘ٙٛكما أن القيمة االحتمالية تساوي ٓٓٓ ٓ.مما يعني رفضالفرضية الصفرية والقبول بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين العوامل اإلدارية والبيئية في الجامعة

اإلسالمية والتكيف وتحسين أداء العامالت فييا.

 تبن أن متغير " اإلجراءات الوظيفية" يؤثر عمى التكيف وتحسين أداء العامالت ،بينما تبين ضعفتأثير باقي المتغيرات " العوامل المالية ،العوامل المادية والموجستيات ،عوامل التقدير واالحترام ،العوامل
الصحية والسالمة المينية" تفسر الباحثة ىذه النتيجة إلى التأثير المباشر لمسياسات واإلجراءات اإلدارية
عمى أداء العاممة اإلدارية في الجامعة والق اررات التي تتخذ ضمنيا ،مع عدم اغفال باقي العوامل فيي

ليا دور أيضاً في تحسين اداء العامالت حتى لو كن ضعيفاً.

الفرضااية الثانيااة :توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى داللااة ( )α ≥ 1.15بااين متوسااطات درجااات
تقدير أفراد عينة الدراسة حول العوامل اإلدارية والبيئية في الجامعة اإلسالمية والتكيف وتحسين أداء العاامالت
فيها تُعزى لمبيانات الشخصية (العمر ،المستوى العممي ،عدد سنوات الخدمة ،المسئول المباشر).
الختبببار ىببذه الفرضببية تببم اسببتخدام اختبببار " Tلعينتببين مسببتقمتين " واختبببار " التببباين األحببادي " ،والجببدول التببالي
يوضح ذلك.
جدول ( :)9الفروق -الفرضية الثانية
البيانات الشخصية

اسم االختبار

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

العمر

التباين األحادي

0.681

0.513

المستوى العممي

 Tلعينتين مستقمتين

-0.627

0.535

عدد سنوات الخدمة

التباين األحادي

0.860

0.432

المسئول المباشر

التباين األحادي

5.616

0.008

من النتائج الموضحة في الجدول السابق ( )ٜتبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.أقل من مستوى الداللة 0.05
لمتغير المسئول المباشر ،وبذلك يمكن استنتاج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير
أفراد عينة الدراسة تعزى إلى ىذا المتغير ،تفسر الباحثة ىذه النتيجة بسبب اختالف المنصب اإلداري عندما يكون
شاغمو رجل أو سيدة ،فعدد الرجال شاغمي المناصب اإلدارية في الجامعة اإلسالمية أكثر بكثير من النساء.
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وأتضح ذلك من إجابات عينة الدراسة ،بينما باقي المتغيرات تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.ليم أكبر من
مستوى الداللة  ،0.05وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير
أفراد عينة الدراسة تعزى إلى (العمر ،المستوى العممي ،عدد سنوات الخدمة). .
رابعاً :النتائج والتوصيات :
** النتائج:
ٔ -يوجد أثر لإلجراءات اإلدارية عمى تحسن أداء العامالت اإلداريات في الجامعة اإلسالمية ،وتأثير لكن
ضعيف لمعوامل المالية والمادية والتقدير واالحترام والصحة والسالمة عمى تحسن األداء.
ٕ -يوجد فروقات ذات داللة إحصائية بين العوامل اإلدارية والبيئية عمى تحسين األداء تعزى لمتغير المسئول
المباشر.
 -3تتوفر لمعامالت اإلداريات في الجامعة اإلسالمية الراحة النفسية الالزمة ألداء العامالت ،ويعود ذلك
العتماد الجامعة عمى الفمسفة اإلسالمية.
 -4العالقة التي تربط العامالت اإلداريات داخل الجامعة ىي عالقة أسرية ،مع عدم توفر أماكن مخصصة
لمعامالت لتناول الطعام أو الصالة.
 -5تفقد العامالت اإلداريات خصوصيتين بسبب اتباع سياسة المكاتب المفتوحة في بعض الدوائر.
 -ٙال تجري الجامعة أي فحوصات طبية دورية لمعامالت ،وال توفر أي استشارات ادارية او اسرية لين ،مع
غياب جانب الترفيو عن حياتين المينية.
 -ٚأترث األزمة المالية التي تعيشيا الجامعة اإلسالمية بشكل سمبي عمى الراتب الذي تتقاضاه العاممة
اإلدارية حيث صبح الراتب ال يكفي احتياجاتيا ومتطمباتيا المعيشية.
 -ٛتتمسك العاممة اإلدارية في الجامعة كمقر عمل ليا ،لما تحققو ليا من بعض المتطمبات التي تالئم
المجتمع الفمسطيني.
** التوصيات:
ٔ -االىتمام بتحسين ظروف العمل المادية في الجامعة اإلسالمية من خالل توفير البيئة المناسبة لطبيعة
العمل اإلداري كتصميم المكاتب ،ووضع جدران من زجاج لمحفاظ عمى خصوصية الموظفات في
الدوائر ذات المكاتب المفتوحة ،باإلضافة إلى تصميم المكتب المريح ،وتوفير درجة ح ارراه مالئمة لين،
وتوفير مكان مخصص لين لتناول الطعام و الصالة والترفيو لما لذلك من أثر كبير عمى تحسين
االداء.
 -2الحرص عمى تحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة لمعامالت في الجامعة ،لتجنب ضغوط العمل،
مع العمل الدؤوب لتحسين الظروف المالية لمعامالت اإلدارية فييا ،و تقديم خدمات لين لمتخفيف من
حدة األزمة.

15

ٖ -مساعدة العامالت اإلداريات في تطوير ذاتين واالرتقاء بمستواىن العممي والميني من خالل إلحاقين
بدورات تدريبية لتحسين ادائين.
ٗ -تفعيل جداول العمل المرنة بما يناسب مصمحة العمل ،خاصة في األيام التي ال يكون فييا ضغط عمل
من قبل الطالبات
٘ -مشاركة العامالت اإلداريات في اتخاذ الق اررات التي تخصين بشكل فعمي وجوىري واالسماع آلرائين.
 -ٙتقديم استشارات ادارية و اسرية لمعامالت اإلداريات مما يحسن ادائين.
 -7اعادة النظر في غياب سياسة اجراء الفحص الطبي الدوري لمعامالت ،والعمل عمى وضع آلية لذلك.
المراجع:
 -العمري ،سبييمة ،)ٕٓٔٔ( ،اثار مشااركة العااممين فاي وكالاة غاوث وتشاغيل الالجئاين الفمساطينيين فاي اتخااذ

الق اررات عمى ادائهم الوظيفي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية-غزة.

 -العنببزي ،سببعد  ،صببالح ،عم ببي ( ،)ٕٜٓٓادارة راس الماااال الفكاااري فاااي منظماااات االعماااال ،الي ببازوري لمنش ببر،

االردن.

 الفرا ،ماجد وآخرون(ٕٔٔٓ) ،مبادئ االدارة -الوظائف و الممارسات ،مكتبة افاق لمنشر ،فمسطين.ابببو شببمالة ،ناصببر ( ،)ٕٓٔٛدور الثقافااة التنظيميااة فااي جااودة الحياااة الوظيفيااة لمعاااممين فااي وزارة التربيااةوالتعميم الفمسطيني ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية-غزة.
البحببر ،غيببث و التنجببي ،معببن (ٕٗٔٓ) .التحمياال اإلحصااائي لالسااتبيانات باسااتخدام برنااامج IBM SPSS ،Statisticsمركز سبر لمدراسات اإلحصائية والسياسات ،الطبعة األولى.
-البمبيسببي ،اسببامة ( ،)ٕٓٔٛاثااار جااودة الحيااااة الوظيفيااة فاااي تحسااين األداء ،رسببالة ماجسببتير غيببر منشببورة،

الجامعة اإلسالمية-غزة.

الجرجاوي ،زياد(ٕٓٔٓ) .القواعد المنهجية لبناء االستبيان ،الطبعة الثانية ،مطبعة أبناء الجراح ،فمسطين.-الفايدي  ،سالم( ، )ٕٓٓٛفرق العمل وعالقتها بأداء العاممين في االجهزة االمنية ،دراساة مقارناة باين االجهازة

االمنية في الرياض ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة االمير نايف لمعموم االمنية-السعودية.
-دودين ،احمد (ٕٕٔٓ) ،إدارة االعمال الحديثة -وظائف المنظمة ،دار وائل لمنشر ،االردن.
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المالحق
بسم هللا الرحمن الرحيم
االستبانة
ورقة عمل بعنوان
أثر العوامل اإلدارية والبيئية في الجامعة اإلسالمية على التكيف وتحسين أداء العامالت فيها
دراسة تطبيقية على اإلداريات العامالت في الجامعة اإلسالمية – فلسطين -غزة

األخىات اإلداريات العاهالت يف اجلاهعة اإلسالهية

،،،،،،،

حفظهن اهلل

السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

تيدف ىذه اإلستبأنة إلى معرفة (( أثر العوامل اإلدارية والبيئية في الجامعة اإلسالمية عمى التكيف وتحسين أداء العامالت فييا)) ،لذا نرجو التكرم بتعبئة
جميع بنود اإلستبأنة بدقة وموضوعية .وتمتزم الباحثة بعدم استخدام ىذه البيانات إال لغرض البحث العممي فقط ،واستخراج نتائج عامة وتشكركم الباحثة عمى حسن
وب ْذلِكم مجيودات إضافية ،تتمثل في الوقت الالزم إلجابة اإلستبأنة.
تعاونكمَ ،
وتقبلوا فائق االحترام والتقدير،،،

الباحثة
خلود عطية الفليت
6477979950
**الرجاء وضع عالمة ( )/أمام ما ترينو مناسب من وجية نظرك
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أوالً :الخصائص الشخصية والتنظيمية لإلداريات العامالت في الجامعة اإلسالمية:
العمر

 اقل من 31سنة

 من 31سنة إلى 41

 من  41إلى أكثر من 51

المستوى العممي

 بكالوريوس فأقل

 ماجستير

 دكتوراه فأعمى

عدد سنوات الخدمة

أقل من  5سنوات

 من  5سنوات إلى  11سنوات

أكثر من  11سنوات

مسئولك المباشر

 مدير/رئيس قسم

مديرة/رئيسة قسم

 أخرى

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

المسمى الوظيفي:

ثانيا /محاور الدراسة
م

موافق
بشدة

الفقرات

المحور األول  :العوامل اإلدارية والبيئية
ا -اإلجراءات الوظيفية
.1

سياسات الجامعة اإلدارية مالئمة لي كسيدة ،من حيث اإلجازات والخروج بأذن.

.2

اإلختيار والتعيين في العمل اإلداري داخل الجامعة يتم بموضوعية و عدالة.

.3

سياسة اإلجازات في الجامعة كالفرح والحزن او المرض سياسات منصفة وواضحة.

.4

خمسة وثالثون يوماً إجازتي السنوية كافية ولي حرية اإلختيار في متى أحصل عمييا

.5

سياسات الجامعة اإلدارية معقدة وصعبة وجامدة وتمر بتسمسل إداري طويل.

.6

في دائرتي يتم إتخاذ الق اررات بالتشاور وتطبيق اإلدارة بالمشاركة.

.7

اتمسك بعممي داخل الجامعة فيو يتيح لي الفرصة لمتطوير والترقيات.

أو اقسميا.

.8

أشعر باإلستقرار الوظيفي داخل الجامعة والرضا عن عممي.

.9

سياسات اإلتصال التي تتبعيا الجامعة لموصول لإلدارة العميا مرىقة ومتعبة لي.

.11

يعتمد مسئولي عمى سياسة الباب المفتوح اذا وجد أمر ما.

.11

أحصل عمى راتب مالئم لي والحتياجاتي ،ولكن بعد األزمة المالية لمجامعة لم يعد

.12

ال أىتم لمموافقة عمى العمل اإلضافي ألنو ال يقابمو تعويض مالي.

.13

العالوات في الجامعة منصفة وتشعرني بالمساواة مع زمالئي.

.14

عممي في الجامعة يشعرني باألمان عمى مستقبمي المالي.

.15

سياسات الجامعة في حالة حصول الموظفة عمى إجازة مرضية وحصوليا عمى عائد

.16

راتبي يالئم الوصف الوظيفي(الميام والمسؤوليات) الذي أقوم بو.

.17

خصم الجامعة ساعات التأخير عن العمل من راتبي فيو ظمم وعدم مراعاة لظروفي.

 -2العوامل المالية
كذلك.

مالي لتغطية تكاليف العالج منصفو .

 -3العوامل المادية الموجستيات
.18

المكتب الذي اجمس فيو مريح ومناسب لي.

.19

أثاث المكتب تمتاز بالراحة والمالئمة لطبيعة عممي.

.21

األجيزة التي احتاجيا في العمل والقرطاسية متوفرة بشكل دائم.

.21

اإلضاءة واليدوء واأللوان في مكتبي تناسبني وتشعرني بالراحة.

.22

عند تعطل جيازي الحاسوبي تسرع الدائرة بتصميحو.
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موافق

إلى حد ما

غير
موافق

غير موافق
بشدة

م

موافق
بشدة

الفقرات

.23

يتوفر مكان ىادئ لتناول الطعام و الصالة أثناء العمل.

.24

وجود مكتب مفتوح(ال يوجد جدران بينك وبين زميمتك) يشعرني بالضيق بسبب فقدان

.25

اعتماد الجامعة عمى فصل الرجال عن النساء في مكاتب العمل اإلداري مريح لي

.26

تصميم المكتب والممرات مريح ومالئم.

الخصوصية.
نفسياً.

 -4عوامل التقدير واالحترام
.27

يتعامل معي رئيسي في العمل بكل احترام وتقدير.

.28

اتوجو إلى الجامعة كل يوم بنشاط وحيوية وحماسة لمعمل.

.29

يتجاىل رئيسي في القسم النشاط الذي أقوم بو.

.31

تقييم الرئيس ألدائي ال يوجد بو أنصاف او عدالة.

.31

عالقتي مع زميالتي في العمل عالقة أسرية .

.32

نعمل في الدائرة كفريق عمل واحد.

.33

ىناك من اثق بو داخل الجامعة فعند مواجيتي لمشكمة داخميا او ظمم اسرع اليو.

.34

عالقتي مع طالبات الجامعة عالقة أخوية ،واعاممين بكل احترام.

.35

تحرص الجامعة عمى توفير حياة كريمة لي ولزميالتي.

.36

معاممتي الجيدة لمطالبات تنعكس عمى سمعة الجامعة.
 -5العوامل الصحية و السالمة المهنية

.37

بيئة العمل مالئمة وتنع وقوع حوادث ال سمح اهلل.

.38

مستوى ضغط العمل منخفض داخل الجامعة.

.39

تجري الجامعة لنا فحوصات طبية دورية لالطمئنان عمى صحتنا.

.41

توفر لنا الجامعة مقاعد مريحة لمعمل .

.41

تقدم لنا الجامعة دورات تدريبية لسالمة الجسد من الجموس الطويل والنظر إلى

.42

التأمين الصحي الموجود يناسبني و أنا اعتمد عميو كثي ًار.

الجياز.

المحور الثاني

التكيف وتحسين األداء
.1

السياسات اإلدارية المطبقة في الجامعة تحسن من عممي.

.2

تراعي ادارة الجامعة ظروفي كسيدة مما ينعكس بشكل ايجابي عمى ادائي.

.3

أحصل عمى دورات لمتطوير الذاتي ومن تم تحسن ادائي وىذا بتشجيع من

.4

أشعر بالراحة النفسية في عممي وال اتعرض لضغوطات من قبل مسئولي.

.5

اسعى بكل جدية لتحسين ادائي في عممي حتى أحصل عمى ترقية.

.6

أىتم كثي ار بتحقيق أىداف الدائرة باقل وقت وجيد.

.7

اتمسك بالعمل داخل الجامعة بسبب فمسفتيا وسياساتيا ومناخ العمل فيو

.8

تقدم الجامعة جوائز لممتميزات في العمل من اإلداريات بشكل عادل

مسئولي.

وموضوعي.
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موافق

إلى حد ما

غير
موافق

غير موافق
بشدة

